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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγή
1.1 Σκοπός της εργασίας
Η Προστατευόµενη Περιοχή Βόρειας Πίνδου (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου)
περιλαµβάνει την περιοχή Βίκου- Αώου, που ανακηρύχθηκε Εθνικός ∆ρυµός το
1973, την περιοχή Βάλια- Κάλντα (Εθν. ∆ρυµός Πίνδου), που ανακηρύχθηκε
Εθνικός ∆ρυµός το 1966 και τη µεταξύ τους γεωγραφική περιοχή, που δεν
υπάγεται σε καθεστώς Εθνικού ∆ρυµού.
Το 2002 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και
Πίνδου, ο οποίος αποτελεί τον αρµόδιο φορέα της Πολιτείας, σε συνεργασία µε
τα οικεία ∆ασαρχεία, για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής
του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Αποτελεί έναν από τους 27 Φορείς
∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Με
απόφαση της ελληνικής Πολιτείας, τον Ιούνιο του 2005, ιδρύθηκε το Εθνικό
Πάρκο Βόρειας Πίνδου, το οποίο ενοποίησε τον Εθνικό ∆ρυµό Πίνδου (Βάλια
Κάλντα) και τον Εθνικό ∆ρυµό Βίκου-Αώου µε τη γύρω περιοχή, δηµιουργώντας
τη µεγαλύτερη προστατευόµενη περιοχή στην Ελλάδα, µε συνολική έκταση
1.969.741 στρέµµατα.

Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η δηµιουργία ένος ιστότοπου, για τον
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, µέσω του οποίου
οι χρήστες θα µπορούν να ενηµερώνονται τόσο για το φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, όσο και για τις δράσεις του φορέα. Οι
χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται µέλη του ιστότοπου και να παίρνουν
µέρος σε προγράµµατα εθελοντισµού και εκδροµές που διοργανώνονται από τον
φορέα ή απλώς να λαµβάνουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο νέα και
ανακοινώσεις από τον φορέα.
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Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις γλώσσες προγραµµατισµού και στα
προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρµογής. Το
δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την βάση δεδοµένων που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες
της εφαρµογής. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση της συγγραφής του
κώδικα και των περίπλοκων λειτουργιών των ιστοσελίδων της εφαρµογής. Τέλος,
στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της εφαρµογής και της
λειτουργικότητάς της. Στο τέλος των κεφαλαίων, υπάρχει ένα παράρτηµα των
σελίδων του ιστοτόπου και ο αντίστοιχος κώδικάς τους.

1.2 Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε
Ο κώδικας της εφαρµογής έχει γραφτεί µε τη βοήθεια του κειµενογράφου
EditPlus, ενώ για την υλοποίηση του server και της βάσης της εφαρµογής
χρησιµοποιήθηκε το xampp.

EditPlus
Ο EditPlus είναι ένας 32-bit κειµενογράφος για το λειτουργικό σύστηµα των
Microsoft Windows, που αναπτύχθηκε από τον Sangil Kim του ES-Computing.
Περιέχει εργαλεία για προγραµµατιστές, όπως διόρθωση σύνταξης, µετατροπές
διάφορων τύπων αρχείων, εργαλεία αναζήτησης και αντικατάστασης, έλεγχο
ορθογραφίας του κώδικα και άλλα. Ακόµα, υποστηρίζει πλήρως τη σύνταξη σε
Unicode. Τα αρχεία µπορούν να παραµετροποιηθούν και να ελεγχθούν σε
διαφορετικά tabs, ενώ υπάρχει υλοποιηµένος στο λογισµικό, ένας εσωτερικός
browser.

Χampp
To xampp αποτελεί ένα πακέτο λογισµικού ανοικτού κώδικα, που είναι
διαθέσιµος για όλες τις πλατφόρµες Linux, Windows, Solaris, Mac OS X και
περιέχει

τον

Apache

HTTP

Server,

MySQL

βάσεων

δεδοµένων

και

µεταγλωττιστές για PHP και Perl προγραµµατιστικούς κώδικες. Ακόµη, περιέχει
διάφορες άλλες εφαρµογές, όπως το OpenSSL και την phpMyAdmin.
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Το λογισµικό διανέµεται µε τους όρους τις GNU General Public License και
λειτουργεί ως ένας δωρεάν web server, ικανός να διανέµει δυναµικές ιστοσελίδες.
Απαιτεί την εκτέλεση ενός αρχείου zip, tar ή exe για να λειτουργήσει και σχεδόν
καθόλου περαιτέρω παραµετροποίηση των επιπλέον περιεχοµένων, που
καθιστούν τον web server απόλυτα λειτουργικό.

Η έκδοση που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρµογής είναι η πλήρης
έκδοση για Windows, xampp for Windows 1.6.2 στην οποία συµπεριλαµβάνονται:



Apache 2.2.4



OpenSSL 0.9.8e



MySQL 5.0.41



PHP 5.2.2 + PHP 4.4.7 + PEAR



PHP-Switch win32 1.0



phpMyAdmin 2.10.1



Mercury Mail Transport System v4.01b



FileZilla FTP Server 0.9.23

Mozilla Firefox
Ακόµη, χρησιµοποιήθηκε ο Mozilla Firefox, ο οποίος είναι ένας φυλλοµετρητής
(Web browser), ελεύθερος και ανοικτού κώδικα, που προήλθε από το λογισµικό
Mozilla Application Suite και η διαχείριση της ανάπτυξής του γίνεται από την
Mozilla Corporation. Ο Firefox λειτουργεί στις σύγχρονες εκδόσεις των Microsoft
Windows, στο Mac OS X, στο Linux, και σε πολλά λειτουργικά συστήµατα που
προήλθαν από το Unix. Η τρέχουσα έκδοσή του 3.0.3 κυκλοφόρησε στις 26
Σεπτεµβρίου 2008. Ο πηγαίος κώδικας του Firefox είναι ελεύθερο λογισµικό και
διακινείται ελεύθερα µε την τριπλή αδειοδότηση GPL/LGPL/MPL.
Για την απεικόνιση των ιστοσελίδων, o Firefox χρησιµοποιεί την µηχανή διάταξης
Gecko, η οποία εφαρµόζει ορισµένα από τα σηµερινά πρότυπα του Παγκόσµιου
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Ιστού, συν µερικά χαρακτηριστικά, που σκοπό έχουν να προλάβουν πιθανές
προσθήκες των πρότυπων.

Ο Firefox περιλαµβάνει φραγή των αυτόκλητα αναδυόµενων παραθύρων,
περιήγηση µε καρτέλες, ορθογραφικό έλεγχο, επιµέρους εύρεση, ενεργούς
σελιδοδείκτες, διαχείριση των µεταφορτώσεων και ένα ενσωµατωµένο πεδίο
αναζήτησης µε δυνατότητα επιλογής της επιθυµητής µηχανής αναζήτησης.
Περαιτέρω λειτουργίες ενεργοποιούνται µέσω πρόσθετων που αναπτύχθηκαν
από τρίτους. Τα πιο δηµοφιλή από τα πρόσθετα είναι το NoScript που
απενεργοποιεί τα JavaScripts, ο ενσωµατωµένος στην γραµµή κατάστασης
αναπαραγωγέας πολυµέσων FoxyTunes, το Adblock Plus που κάνει φραγή
διαφηµίσεων, το StumbleUpon, το DownThemAll! και η γραµµή εργαλείων Web
Developer. Ο Firefox παρέχει σε web developers τη δυνατότητα χρήσης
ενσωµατωµένων εργαλείων, όπως το τερµατικό Error και το DOM Inspector,
αλλά και επεκτάσεων όπως το Firebug.

Adobe Flash
Η Adobe Flash (πρώην Macromedia Flash) είναι µια πλατφόρµα πολυµέσων
που αρχικά δηµιουργήθηκε από την Macromedia και σήµερα αναπτύσσεται και
διανέµεται από την Adobe Systems. Από τότε που πρωτοδηµιουργήθηκε, το
1996, αποτελεί µια δηµοφιλή µέθοδο για την πρόσθεση γραφικών, κινουµένων
σχεδίων και διαδραστικότητας σε ιστοσελίδες. Το Flash χρησιµοποιείται συχνά
για τη δηµιουργία animation, διαφηµίσεις, καθώς και διάφορα Flash web γραφικά,
για την ενσωµάτωση βίντεο σε ιστοσελίδες, και πιο πρόσφατα, να αναπτυχθούν
πιο πλούσιες εφαρµογές ∆ιαδικτύου.

Το Flash µπορεί να δηµιουργήσει ανυσµατικά η όχι κινούµενα γραφικά, και
υποστηρίζει αµφίδροµη ροή του ήχου και βίντεο. Περιέχει µια γλώσσα δέσµης
ενεργειών (scripting language) που ονοµάζεται ActionScript. Υπάρχουν διάφορα
προϊόντα λογισµικού, συστήµατα και συσκευές που µπορούν να δηµιουργήσουν
ή να εµφανίσουν περιεχόµενο Flash, συµπεριλαµβανοµένων των Adobe Flash

16

Player, το οποίο είναι διαθέσιµο δωρεάν για τα πιο κοινά προγράµµατα
περιήγησης στο Web, µερικά κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
(µε τη χρήση Flash Lite).

Καθώς

αρχικά

παλαιότερες

επικεντρώθηκε

εκδόσεις

του

στη

Flash

δηµιουργία
προσέφεραν

κινουµένων
ελάχιστα

σχεδίων,

οι

χαρακτηριστικά

διαδραστικότητας και έτσι είχαν πολύ περιορισµένες δυνατότητες scripting.

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις περιλαµβάνουν ActionScript, µια υλοποίηση του
προτύπου ECMAScript το οποίο έχει την ίδια σύνταξη µε τη JavaScript, αλλά σε
διαφορετικό πλαίσιο προγραµµατισµού και µε διαφορετικές βιβλιοθήκες. Η
ActionScript χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει το σύνολο σχεδόν της
διαδραστικότητας (κουµπιά, πεδία εισαγωγής κειµένου, drop down µενού), που
εµφανίζονται σε πολλές εφαρµογές Flash.

Η έκδοση Flash MX 2004 εισήγαγε την ActionScript 2.0, µια scripting γλώσσα
προγραµµατισµού που να ταιριάζει περισσότερο µε την ανάπτυξη των
εφαρµογών Flash. Με την άφιξη του Flash Player 9, µια νεότερη έκδοση του
ActionScript έχει κυκλοφορήσει,

η ActionScript 3.0, που επιτρέπει για

περισσότερο έλεγχο και δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης κώδικα σε Flash
εφαρµογές.
Τον τελευταίο καιρό, οι βιβλιοθήκες Flash χρησιµοποιούνται µε τις δυνατότητες
XML του browser, για να εγκαταστήσουν πλούσιο περιεχόµενο στο πρόγραµµα
περιήγησης. Η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή ως Ασύγχρονο Flash και XML,
δηλαδή κάπως σαν AJAX. Αυτή η τεχνολογία, που ονοµάζεται Adobe Flex, ασκεί
πίεση για µια πιο επίσηµη προσέγγιση και διάδοσή της, ώστε να χρησιµοποιείται
για την δηµιουργία πλούσιων εφαρµογών ∆ιαδικτύου.
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1.3 Γλώσσες προγραµµατισµού
HTML
Η HTML δεν είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού, είναι µια περιγραφική γλώσσα
(markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειµένου, που
χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα έγγραφο. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν
τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδοµένη γλώσσα περιγραφής της
δοµής µιας ιστοσελίδας.

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language.
Αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup
Language) που επινοήθηκε από την IBM προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα της
µη τυποποιηµένης εµφάνισης κειµένων στα διάφορα υπολογιστικά συστήµατα.

Η

HTML

ονοµάζεται

και

γλώσσα

σηµειοθέτησης,

επειδή

λειτουργεί

εµπλουτίζοντας το κανονικό κείµενο µε «σηµάδια», που έχουν ένα συγκεκριµένο
νόηµα για τον browser του δικτύου που χειρίζεται το έγγραφο, και καλείται να
αναγνωρίσει αυτόν τον τρόπο γραφής και να εκτελέσει τις εντολές που
περιέχονται σε αυτόν.
Οι εντολές της γλώσσας ονοµάζονται ετικέτες (tags) και (συνήθως αποτελούνται
από µια ετικέτα αρχής <TAG> και µια ετικέτα τέλους </TAG> . Τα tags είναι
εντολές που συνήθως ορίζουν την αρχή ή το τέλος µιας λειτουργίας και
βρίσκονται πάντα µεταξύ των συµβόλων < και >. Για παράδειγµα, ένα έγγραφο
HTML οριοθετείται πάντα από τις ετικέτες <ΗΤΜL> και </HTML>, που το
σηµατοδοτούν ως ένα έγγραφο HTML, ενώ το τι περιλαµβάνεται στο κυρίως
σώµα του έγγραφου οριοθετείται από τις ετικέτες <BODY> </BODY>.

Τα έγγραφα της HTML έχουν την δυνατότητα να περιλαµβάνουν ήχο, εικόνες και
βίντεο, ακόµη και προγράµµατα (γραµµένα σε Java, µια ιδιαίτερα µεταφέρσιµη
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γλώσσα). Όταν ο χρήστης ανακτά ένα τέτοιο έγγραφο, χρησιµοποιώντας το
κατάλληλο λογισµικό πλοήγησης, εµφανίζονται οι εικόνες, παίζουν τα ηχητικά και
βίντεο στιγµιότυπα και εκτελούνται τα προγράµµατα που υπάρχουν στο έγγραφο.
Όλα αυτά γίνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη.

Η εκρηκτικών διαστάσεων ανάπτυξη του διαδικτύου έχει πυροδοτηθεί από την
ευκολία µε την οποία δηµιουργούνται τα έγγραφα HTML. Η συγγραφή κώδικα
HTML µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε απλό επεξεργαστή κειµένου, αλλά
συνήθως χρησιµοποιούνται εξειδικευµένοι κειµενογράφοι οι οποίοι παρέχουν
ευκολίες όπως ο χρωµατισµός των διαφορετικών στοιχείων, η αυτόµατη
συµπλήρωση των ετικετών (tag) ή άλλων χαρακτηριστικών της γλώσσας ενώ
παρέχουν ακόµα και γραφική σχεδίαση της ιστοσελίδας. Ο κειµενογράφος που
χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία της εφαρµογής είναι ο Edit Plus. Η HTML
είναι µια γλώσσα case insensitive, δηλαδή η εκτέλεση των εντολών HTML δεν
επηρεάζεται από το αν έχουν γραφτεί µε πεζά ή κεφαλαία γράµµατα οι εντολές.
Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html.
Για να µπορούν οι browser να ερµηνεύουν σχεδόν απόλυτα σωστά την html
έχουν θεσπιστεί κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως
προδιαγραφές. Εποµένως σχεδόν κάθε είδος υπολογιστή µπορεί να δείξει το ίδιο
καλά µια ιστοσελίδα. Οι πρώτες προδιαγραφές ήταν η html 2.0. Πρόβληµα
προέκυψε όταν η Μicrosoft και η Νetscape πρόσθεσαν στην html τέτοιες
δυνατότητες που στην αρχή τουλάχιστον ήταν συµβατές µόνο µε συγκεκριµένους
διακοµιστές (browser). Ακόµη και σήµερα υπάρχουν διαφορές στην απεικόνιση
κάποιας σελίδας από διαφορετικούς browsers. Ιδιαίτερο είναι το πρόβληµα όταν
η ιστοσελίδα, εκτός από "καθαρή" HTML περιλαµβάνει και εφαρµογές Javascript.
Javascript
Η Javascript είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού η οποία
έχει σαν σκοπό την παραγωγή δυναµικού περιεχοµένου σε ιστοσελίδες. Έχει τις
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ρίζες της στην ECMAscript της οποίας ουσιαστικά αποτελεί επέκταση µε µερικές
πρόσθετες δυνατότητες.

Όπως και η PHP, η Javascript έχει βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του
κώδικά της στη γλώσσα προγραµµατισµού C, µε την οποία παρουσιάζει πολλές
οµοιότητες. Όµως, ενώ η PHP είναι µια server side γλώσσα προγραµµατισµού, η
Javascript είναι client side. Αυτό σηµαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα
Javascript

και

πραγµατοποιείται

η

παραγωγή

στον

server,

του
αλλά

τελικού
στο

περιεχοµένου

πρόγραµµα

HTML

δεν

περιήγησης

των

επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για
καθεµιά από τις δύο γλώσσες.
Συγκεκριµένα, η Javascript δεν έχει καµία απαίτηση από πλευράς δυνατοτήτων
του server για να εκτελεστεί (επεξεργαστική ισχύ, συµβατό λογισµικό διακοµιστή),
αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του browser των επισκεπτών. Επειδή λοιπόν, ο
κώδικας εκτελείται στον browser του χρήστη και όχι στον αποµακρυσµένο server,
δίνει στην εφαρµογή έναν χαρακτήρα πιο άµεσο και διαδραστικό. Επίσης µπορεί
να ενσωµατωθεί σε στατικές σελίδες HTML.

Παρόλα αυτά, οι δυνατότητές της είναι σηµαντικά µικρότερες από αυτές της PHP
και δεν παρέχει συνδεσιµότητα µε βάσεις δεδοµένων. Η Javascript δεν θα πρέπει
να συγχέεται µε τη Java, που είναι διαφορετική γλώσσα προγραµµατισµού και µε
διαφορετικές εφαρµογές.

Ο κώδικας Javascript µιας σελίδας περικλείεται από τα HTML tags <script
language="javascript"> και </script>. Την απεικόνιση κειµένου αναλαµβάνει η
εντολή document.write.

Για παράδειγµα, ο ακόλουθος κώδικας Javascript:

<script language="javascript">
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document.write('Hello world!');
</script>

Θα απεικονίσει στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών το κείµενο:

Hello world!
Αν ο κώδικας Javascript περιέχει περισσότερες από µία εντολές, αυτές θα πρέπει
να διαχωριστούν µεταξύ τους µε το χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηµατικού ';'
(δηλαδή της λατινικής άνω τελείας). Η χρήση του χαρακτήρα αυτού για την
τελευταία εντολή δεν είναι απαραίτητη. Η διαχώριση των εντολών στους
νεότερους διακοµιστές (browsers) δεν είναι απαραίτητη.
PHP
H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία ιστοσελίδων µε
δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα
συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού όπως είναι ο Apache, ώστε να
παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα σταλεί στο
πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. Ένα αρχείο µε
κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, *.php4,
*.phtml κ.ά.). Η ενσωµάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα
λειτουργήσει και θα εµφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καµία
επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθµιση στα MIME types του
server.

Επίσης ακόµη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα πρέπει ο server να
είναι ρυθµισµένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. Ο διακοµιστής Apache, που
χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως σε συστήµατα µε τα λειτουργικά συστήµατα
Linux και Microsoft Windows, υποστηρίζει εξ’ ορισµού επεξεργασία κώδικα PHP.
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Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf
δηµιούργησε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl ένα απλό
script µε όνοµα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να
διατηρεί µια λίστα στατιστικών για τα άτοµα που έβλεπαν το online βιογραφικό
του σηµείωµα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι
άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες.
Η γλώσσα τότε ονοµαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form
Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόµενη αυτή τη
φορά στη γλώσσα C και αριθµώντας περισσότερους από 50.000 ισοτόπους που
τη χρησιµοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev
Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόµενοι όµως αρκετά στην
PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύµιζε περισσότερο τη
σηµερινή µορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δηµιούργησαν την εταιρεία
Zend (από τα αρχικά των ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι και σήµερα
την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της
PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγµή έχουν ήδη
διατεθεί και οι πρώτες δοκιµαστικές εκδόσεις της επερχόµενης PHP 6, για
οποιονδήποτε προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. Οι περισσότεροι
ιστότοποι επί του παρόντος χρησιµοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Βάση ∆εδοµένων
2.1 Απαιτήσεις εφαρµογής
Η εφαρµογή προορίζεται για τη δηµιουργία ενός ιστότοπου, για τον φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, µέσω του οποίου οι
χρήστες θα µπορούν να ενηµερώνονται για το περιβάλλον της περιοχής και για
τις δράσεις του φορέα και να λαµβάνουν µέρος σε αυτές, εφόσον το επιθυµούν.

Με βάση τις ανάγκες αυτής της εφαρµογής, ο ιστότοπος θα υποστηρίζει τρία είδη
χρηστών:



τους απλούς χρήστες, που θα κάνουν µια απλή περιήγηση στον
ιστότοπο,



τους χρήστες που ενδιαφέρονται για τις δράσεις του Φορέα και
επιθυµούν, επιπλέον από τους απλούς χρήστες, να λαµβάνουν
ηλεκτρονικά τα νέα του (newsletters) και



τους εγγεγραµµένους χρήστες που, εκτός από την επιλογή που έχουν να
λαµβάνουν τα newsletters του φορέα ή όχι, θέλουν να είναι ενεργά µέλη
του φορέα και να παίρνουν µέρος σε εκδροµές και προγράµµατα
εθελοντισµού – ευαισθητοποίησης, που διοργανώνονται από τον φορέα.

Υπάρχει και µια ειδική κατηγορία χρήστη, ο διαχειριστής (admin) του ιστότοπου,
που µέσα από ένα παρόµοιο, αλλά διαφορετικής λειτουργικότητας, γραφικό
περιβάλλον, θα έχει τη δυνατότητα πρόσθετων, ειδικών λειτουργιών που θα
αφορούν την ενηµέρωση, την εµφάνιση και τη λειτουργία του ιστότοπου του
φορέα (αποστολή newsletter, έλεγχος και διαγραφή των χρηστών, ανέβασµα
φωτογραφιών και ανακοινώσεων κ.λ.π.).

23

Σύµφωνα µε αυτές τις απαιτήσεις, οι χρήστες που θα εγγράφονται στην υπηρεσία
newsletters θα καταχωρούνται σε έναν πίνακα newslettersusers, οι χρήστες που
επιθυµούν να γίνουν µέλη θα καταχωρούνται σε έναν πίνακα login, ενώ οι
διαχειριστές όλης της εφαρµογής θα έχουν καταχωρηµένα τα απαραίτητα
στοιχεία για την ύπαρξη του λογαριασµού τους στον πίνακα admin.

Ακόµα, απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός πίνακα δραστηριοτήτων (εκδροµές,
εθελοντισµός κ.λ.π.), που διοργανώνονται από τον φορέα και ανακοινώνονται
στις αντίστοιχες ιστοσελίδες (πίνακας events), και ενός πίνακα στον οποίο θα
καταχωρούνται οι εγγεγραµµένοι χρήστες που λαµβάνουν µέρος σε κάποια από
αυτές τις δραστηριότητες (πίνακας events_login).
Τέλος, στην βάση υπάρχει και ένας πίνακας uploadusersphotos, στον οποίο θα
καταχωρούνται οι φωτογραφίες που θα ανεβάζουν οι χρήστες στην σελίδα και
ένας πίνακας finalphotos που καταχωρούνται οι φωτογραφίες των χρηστών µετά
από επιλογή του διαχειριστή.

2.2 Πίνακες της βάσης δεδοµένων parko
Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις δηµιουργήθηκε η βάση δεδοµένων parko,
στην MySQL. Για την δηµιουργία της, χρησιµοποιήθηκε η phpMyAdmin 2.11.4. Η
κωδικοποίηση που χρησιµοποιήθηκε είναι η UTF-8 Unicode καθώς αποτελεί
πλέον στάνταρ για τις σύγχρονες ιστοσελίδες και εφαρµογές.

Η βάση δεδοµένων parko αποτελείται συνολικά από 7 πίνακες οι οποίοι είναι :

•

Πίνακας admin: Περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον λογαριασµό του
διαχειριστή της ιστοσελίδας.

•

Πίνακας login: Περιέχει τα στοιχεία των εγγεγραµµένων χρηστών.

•

Πίνακας newslettersusers: Περιέχει τα στοιχεία που καταχωρούνται από
τους χρήστες που θέλουν να λαµβάνουν newsletters.
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•

Πίνακας events: Περιέχει λεπτοµέρειες για τις δραστηριότητες, που
διοργανώνονται από τον φορέα και στις οποίες µπορούν να λάβουν µέρος
µόνο οι εγγεγραµµένοι χρήστες, καθώς και λεπτοµέρειες των δραστηριοτήτων
που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα από τον φορέα.

•

Πίνακας events_login: Περιέχει τους χρήστες που επιθυµούν να λάβουν
µέρος σε κάποια δραστηριότητα και ποια είναι αυτή.

•

Πίνακας uploadusersphotos: Περιέχει τις φωτογραφίες που ανεβάζουν στον
ιστότοπο οι εγγεγραµµένοι χρήστες.

•

Πίνακας finalphotos: Περιέχει τις φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει οι
εγγεγραµµένοι χρήστες στον ιστότοπο κατόπιν διαλογής του διαχειριστή και
που είναι αυτές που θα βλέπουν τελικά όλοι οι χρήστες στον ιστότοπο.

Στην συνέχεια αναλύουµε περισσότερο κάθε πίνακα ξεχωριστά.
Πίνακας admin
Ο πίνακας αυτός περιέχει τα απολύτως απαραίτητα πεδία, για την καταχώρηση
του προφίλ του διαχειριστή του ιστότοπου του φορέα. Ο διαχειριστής θα µπορεί
µέσα από µια διαφορετική διεύθυνση url, από αυτή του επίσηµου ιστότοπου του
φορέα, να συνδέεται µέσω του κωδικού ονόµατος (username) και του ειδικού
κωδικού πρόσβασης (password), που θα του δοθούν αρχικά από τους
κατασκευαστές της εφαρµογής και να ενηµερώνει τον ιστότοπο του Φορέα, να
αποστέλλει newsletters, να διαγράφει χρήστες κ.τ.λ..

Εικόνα 2.1 Πίνακας admin.

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι:
•

xadminid:

Είναι

το

πρωτεύων

κλειδί

του πίνακα

και

προσδιορίζει

µονοσήµαντα κάθε εγγραφή του πίνακα διαχειριστών.
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•

xuseradmin: Αντιστοιχεί στο κωδικό όνοµα (username) του διαχειριστή.

•

xpassadmin:

Αντιστοιχεί

στον

κωδικό

πρόσβασης

(password)

του

διαχειριστή.
•

smtp: Αντιστοιχεί στο πρότυπο εξερχόµενης αλληλογραφίας smtp του φορέα.

•

mail: Αντιστοιχεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φορέα και
από την οποία θα αποστέλλονται τα newsletters στους χρήστες.

Αρχικά, θα υπάρχει µόνο µια εγγραφή διαχειριστή στον πίνακα, αλλά θα δίνεται η
δυνατότητα δηµιουργίας περισσότερων λογαριασµών από αυτόν τον αρχικό
διαχειριστή. Επειδή το mail από το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία του διαχειριστή
µε τους χρήστες είναι µοναδικό (του φορέα), δεν έχει νόηµα κατά την δηµιουργία
νέων λογαριασµών διαχειριστών, η καταχώρηση νέων διευθύνσεων mail και
smtp, οπότε στις νέες εγγραφές του πίνακα admin, τα πεδία smtp και mail θα
παραµένουν τα ίδια.
Πίνακας login
Ο πίνακας αυτός περιέχει τους εγγεγραµµένους χρήστες και τα στοιχεία που οι
ίδιοι καταχωρούν κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα.

Εικόνα 2.2 Πίνακας login

Τα πεδία από τα οποία αποτελείται είναι :
•

xlogid: Είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα
κάθε εγγραφή του πίνακα, δηλαδή κάθε εγγεγραµµένο χρήστη.
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•

xusername: Αντιστοιχεί στο username που θα χρησιµοποιεί ο χρήστης κατά
την σύνδεσή του (login) στην σελίδα.

•

xpassword: Αντιστοιχεί στο password που θα χρησιµοποιεί ο χρήστης κατά
την σύνδεσή του (login) στην σελίδα.

•

xretypepass: Είναι ένα πεδίο το οποίο ζητείται αποκλειστικά κατά την
εγγραφή του χρήστη στη σελίδα και χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του
password του χρήστη.

•

xname: Αντιστοιχεί στο όνοµα που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του
στην σελίδα.

•

xsurname: Αντιστοιχεί στο επίθετο που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του
στην σελίδα.

•

xmail: Αντιστοιχεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δίνει ο
χρήστης κατά την εγγραφή του στην σελίδα.

•

xaddress: Αντιστοιχεί στην διεύθυνση αλληλογραφίας, που δίνει ο χρήστης
κατά την εγγραφή του στην σελίδα.

•

xcity: Αντιστοιχεί στην πόλη διαµονής που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή
του στην σελίδα.

•

xpostcode: Αντιστοιχεί στον ταχυδροµικό κώδικα της πόλης διαµονής του
χρήστη.

•

xtelephone: Αντιστοιχεί στον τηλεφωνικό αριθµό του χρήστη.

•

xnewsletter: Αποτελεί ένα πεδίο που παίρνει τις τιµές 1 ή 0, ανάλογα µε το
αν ο χρήστης επιθυµεί να ενηµερώνεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του, µε τα newsletter του φορέα ή όχι αντίστοιχα.

Πίνακας newslettersusers
Ο πίνακας αυτός περιέχει τους χρήστες που επιθυµούν να λαµβάνουν
newsletters του φορέα. Οι χρήστες που καταχωρούνται σε αυτόν τον πίνακα δεν
είναι εγγεγραµµένοι, το οποίο σηµαίνει ότι δεν έχουν τα πλεονεκτήµατα των
εγγεγραµµένων χρηστών, όπως το να λαµβάνουν µέρος σε εκδροµές ή
δραστηριότητες που διοργανώνονται από τον φορέα ή να «ανεβάζουν»
φωτογραφίες.
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Εικόνα 2.3 Πίνακας newslettersusers.

Πρωτεύον κλειδί του πίνακα αποτελεί το πεδίο xnewsid, ενώ κατά την εγγραφή
τους στην συγκεκριµένη υπηρεσία, οι υποψήφιοι χρήστες καλούνται να
συµπληρώσουν µια φόρµα µε το όνοµα, το επίθετο και την διεύθυνση του
ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου. Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι:

•

xnewsid:

Είναι

το

πρωτεύων

κλειδί

του

πίνακα

και

προσδιορίζει

µονοσήµαντα κάθε εγγραφή του πίνακα.
•

xnewsname: Αντιστοιχεί στο όνοµα που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή
του στην υπηρεσία newsletters.

•

xnewssurname: Αντιστοιχεί στο επίθετο που δίνει ο χρήστης κατά την
εγγραφή του στην υπηρεσία newsletters.

•

xnewsmail: Αντιστοιχεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δίνει
ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία newsletters και στην οποία
θα του αποστέλλονται τα newsletters.

Πίνακας events
Ο πίνακας αυτός

περιέχει

τις λεπτοµέρειες των

δραστηριοτήτων

που

διοργανώνονται από τον φορέα και στις οποίες θα µπορούν να λάβουν µέρος οι
εγγεγραµµένοι χρήστες.
Κάθε δραστηριότητα ανήκει σε µια ευρύτερη κατηγορία, (π.χ. Προγράµµατα
Εθελοντισµού), η οποία καταχωρείται έµµεσα κατά την καταχώρηση κάποιας
εγγραφής από τον διαχειριστή. Οπότε, στην ίδια κατηγορία µπορούν να
καταχωρηθούν πολλοί τίτλοι δραστηριοτήτων (πεδίο xeventtitle- π.χ. «Μάζεµα
σκουπιδιών στην περιφερειακή ζώνη της Βάλια Κάλντα» και «Μάζεµα
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σκουπιδιών στην περιφερειακή ζώνη του Βίκου-Αώου») και συνεπώς, πολλές
εγγραφές του πίνακα θα αναφέρονται στην ίδια κατηγορία δραστηριότητας.

Εικόνα 2.4 Πίνακας events.

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι:
xeventsid: Είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα
κάθε εγγραφή του πίνακα.
xeventcategory:

Αντιστοιχεί

στο

κωδικό

όνοµα

κατηγορίας

κάθε

δραστηριότητας, ενώ είναι συγκεκριµένο για κάθε δραστηριότητα του Φορέα.
xeventtitle: Αντιστοιχεί στον τίτλο της δραστηριότητας, που δίνει ο διαχειριστής
και θα εµφανίζεται στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων των προς εγγραφή
δραστηριοτήτων.
xevent: Αντιστοιχεί σε µια σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας, που θα
εµφανίζεται στον σχετικό πίνακα.
xattach: Αντιστοιχεί στην διεύθυνση που βρίσκεται αποθηκευµένο το σχετικό µε
την δραστηριότητα αρχείο.
xdate:

Αντιστοιχεί

στην

ηµεροµηνία

που

θα

λάβει

χώρα η εκάστοτε

δραστηριότητα και καταχωρείται αναλυτικά από τον διαχειριστή.
xdatetime: Αντιστοιχεί στην τρέχουσα ηµεροµηνία που καταχωρείται η εκάστοτε
δραστηριότητα.

Τα πεδία αυτού του πίνακα θα εµφανίζονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, που
αφορά την εκάστοτε κατηγορία δραστηριοτήτων και από εκεί θα µπορούν οι
εγγεγραµµένοι χρήστες να δηλώνουν συµµετοχή σε κάποια συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
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Πίνακας events_login
Ο

πίνακας

αυτός

περιέχει

τους

κωδικούς

των

δραστηριοτήτων

που

διοργανώθηκαν ή θα διοργανωθούν, από τον φορέα τους κωδικούς ονοµάτων
(username) των εγγεγραµµένων χρηστών που έλαβαν ή που θέλουν να λάβουν
µέρος σ’ αυτές και την ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δραστηριότητας.

Εικόνα 2.5 Πίνακας events_login.

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι:
id: Είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα κάθε
εγγραφή του πίνακα.
idevent: Αντιστοιχεί στο αντίστοιχο πεδίο xeventsid του πίνακα events, που
αποτελεί τον µοναδικό κωδικό µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας.
username: Αντιστοιχεί στον κωδικό username του χρήστη που λαµβάνει µέρος
στην αντίστοιχη δραστηριότητα.
dateevent: Αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία διεξαγωγής της δραστηριότητας
Πίνακας uploadusersphotos
Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται οι φωτογραφίες που «ανεβάζουν» στον
ιστότοπο οι χρήστες. Οι εγγραφές αυτού του πίνακα περιλαµβάνουν κάποια
στοιχεία

των

εγγεγραµµένων

χρηστών

που

επιθυµούν

να

ανεβάσουν

φωτογραφίες στον ιστότοπο και τα εν λόγω αρχεία φωτογραφιών. Τα στοιχεία
κάθε εγγραφής αυτού του πίνακα, εµφανίζονται στην αντίστοιχη σελίδα του
ιστοτόπου του διαχειριστή, ώστε να ελεγχθούν και να εγκριθούν για «ανέβασµα»
στην αντίστοιχη ιστοσελίδα των χρηστών ή να διαγραφούν. Ο πίνακας αυτός
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 2.6 Πίνακας uploadusersphotos.

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι:

•

uploadid:

Είναι

το

πρωτεύων

κλειδί

του

πίνακα

και

προσδιορίζει

µονοσήµαντα κάθε εγγραφή του πίνακα.
•

upusername: Αντιστοιχεί στο αντίστοιχο πεδίο username του πίνακα login,
που αποτελεί τον κωδικό ονόµατος του εγγεγραµµένου χρήστη που
«ανέβασε» την φωτογραφία, της συγκεκριµένης εγγραφής.

•

phototitle: Αντιστοιχεί στον τίτλο της φωτογραφίας που δίνει ο χρήστης κατά
το «ανέβασµα».

•

photo: Αντιστοιχεί στην φωτογραφία (το αρχείο) που «ανεβάζει» ο χρήστης.

Πίνακας finalphotos
Ο έλεγχος από τον διαχειριστή, στα αρχεία που «ανεβάζουν» οι χρήστες, πριν
αυτά εµφανισθούν στον ιστότοπο του φορέα, είναι απαραίτητος, ώστε να
αποφευχθεί το ανέβασµα άσχετων µε το θέµα του ιστοτόπου αρχείων ή αρχείων
προσβλητικού περιεχοµένου και ακόµα, να διαλεχτούν οι καλύτερες ποιοτικά
φωτογραφίες για εµφάνιση στην ιστοσελίδα. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για την
δηµιουργία αυτού του πίνακα, ο οποίος περιέχει τα ελεγµένα αρχεία των
χρηστών, που τελικά θα εµφανιστούν στον ιστότοπο του φορέα. Ο πίνακας αυτός
φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 2.7.
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Εικόνα 2.7 Πίνακας finalphotos.

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι:

•

finalid: Είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα
κάθε εγγραφή του πίνακα.

•

finalname: Αντιστοιχεί στο αντίστοιχο πεδίο upusername του πίνακα
uploadusersphotos και άρα username του πίνακα login, που αποτελεί τον
κωδικό ονόµατος του εγγεγραµµένου χρήστη που ανέβασε την φωτογραφία,
της συγκεκριµένης εγγραφής και που τελικά, επιλέχθηκε να εµφανιστεί στον
ιστότοπο.

•

finaltitle: Αντιστοιχεί στον κωδικό phototitle του πίνακα uploadusersphotos,
δηλαδή στον τίτλο της φωτογραφίας που τελικά θα εµφανισθεί στον ιστότοπο.

•

finalphoto: Αντιστοιχεί στην φωτογραφία που ανέβασε ο χρήστης και θα
εµφανιστεί στον ιστότοπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Λειτουργία της εφαρµογής
Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται κάποια περίπλοκα κοµµάτια κώδικα της
εφαρµογής και η ανάλυσή τους.

3.1 Ιστότοπος του Φορέα από την πλευρά των χρηστών
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο δύο, οι χρήστες του ιστότοπου είναι τριών
ειδών. Οι απλοί χρήστες, που δεν εγγράφονται πουθενά και δεν καταχωρούνται
πουθενά

στη

βάση,

δεν

χρειάζονται

κάποια

ιστοσελίδα

για

εισαγωγή

οποιασδήποτε πληροφορίας. Για τους χρήστες που επιθυµούν να λαµβάνουν
newsletters και τους χρήστες - µέλη του φορέα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
φορµών, για την καταχώρηση των ανάλογων στοιχείων τους στους αντίστοιχους
πίνακες της βάσης.
Αρχείο newsletter.php
Συγκεκριµένα, για χρήστες που επιθυµούν να λαµβάνουν newsletters, ο
αντίστοιχος σύνδεσµος του αριστερού µενού του ιστότοπου, «Λήψη newsletter»
τους οδηγεί στην ιστοσελίδα της εικόνας 3.1.
Ο html κώδικας, που βρίσκεται στο <body> του αρχείου, για την παραπάνω
φόρµα είναι ο παρακάτω:

<FORM METHOD="POST" ACTION="newsletter.php" name="myform">
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR>
<TD>Όνοµα:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="newsname"></TD></TR>
<TR>
<TD>Επίθετο:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="newssurname"></TD></TR>
<TR>
<TD>e-mail:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="newsmail"></TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT
TYPE="button"
value="Υποβολή"
onclick="check_fields();"></TD>
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</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>

Εικόνα 3.1 Φόρµα χρηστών newsletter

Κατά την καταχώρησή του στον πίνακα newslettersusers, ζητείται από τον
χρήστη να δώσει το όνοµα, το επίθετό του και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού
του ταχυδροµείου (email), στην οποία θα λαµβάνει τα newsletters. Στην φόρµα
έχουν δοθεί στα παραπάνω πεδία τα ονόµατα newsname, newssurname,
newsmail αντίστοιχα, ενώ υπάρχει ακόµα ένα κρυφό πεδίο login, η χρησιµότητα
του οποίου θα εξηγηθεί παρακάτω. Κατά το πάτηµα του κουµπιού «Υποβολή»
καλείται η συνάρτηση check_fields(), ο κώδικας της οποίας είναι γραµµένος σε
Javascript και υπάρχει στο ίδιο αρχείο, µέσα στην κεφαλίδα <head>:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var checkMail = /^[a-z0-9]([a-z0-9_\-\.]*)@([a-z0-9_\-\.]*)(\.[a-z]{2,3}(\.[az]{2}){0,2})$/i;
if ((document.myform.newsname.value=="") ||
(document.myform.newssurname.value=="") ||
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(document.myform.newsmail.value==""))
{
window.alert("∆εν επιτρέπεται τα πεδία να είναι κενά");
return;
}
else if (!checkMail.test(document.myform.newsmail.value))
{
alert('Η διέυθυνση email που καταχωρείτε πρέπει να είναι
της µορφής όνοµα@διακοµιστής.com');
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
//-->
</SCRIPT>
Η συνάρτηση check_fields(), ελέγχει τα στοιχεία που δίνει ο χρήστης.
Συγκεκριµένα, ελέγχει αν κάποιο από τα πεδία της φόρµας που συµπληρώνει ο
χρήστης είναι κενό και εµφανίζει το αντίστοιχο µήνυµα και επιπλέον, ελέγχει
αναλυτικά

το

email

που

δίνει

ο

χρήστης,

αν

είναι

της

µορφής

'διεύθυνση_email@domain.domainextension', δηλαδή αν ο χρήστης έχει βάλει το
σύµβολο @ και την τελεία (.) στην διεύθυνση email που καταχωρεί.

Τέλος, η συνάρτηση check_fields(), θέτει την τιµή του κρυφού πεδίου login "ok"
(αν όλα τα πεδία είναι ορθώς συµπληρωµένα) και κάνει submit τα στοιχεία που
καταχωρήθηκαν στη φόρµα. Με τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος της εισαγωγής του
χρήστη στον πίνακα newslettersusers περνάει στον php κώδικα, που βρίσκεται
στο ίδιο αρχείο µε τον παραπάνω κώδικα, αλλά δεν είναι προσπελάσιµος αν το
κρυφό πεδίου login της φόρµας δεν πάρει την τιµή "ok". Αν δεν γινόταν αυτό, ο
κώδικας php, αφού βρίσκεται στο ίδιο αρχείο, θα καταχωρούσε όλες τις τιµές των
πεδίων της φόρµας, στη βάση, ακόµα και αν κενά ή λάθη υπήρχαν κατά την
καταχώρηση του email από τον χρήστη. Τα µηνύµατα λάθους θα εµφανιζόταν
στη οθόνη του χρήστη, παρόλο που η υποβολή των λανθασµένων στοιχείων του
θα γινόταν επιτυχώς.
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Έτσι, ο κώδικας php της σελίδας είναι:

<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost';
$user='root';
$passwd='';
$database='parko';
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);
$table1='newslettersusers';
$empty='';
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
mysql_select_db($database);
$newsname=trim($newsname);
$newssurname=trim($newssurname);
$newsmail=trim($newsmail);
//αρχή ερωτηµάτων
//αν υπάρχει ήδη καταχωρηµένος στον πίνακα newslettersusers
$sql1="SELECT
*
FROM
newslettersusers
WHERE
xnewsmail='$newsmail'";
mysql_query($sql1);
$qu1=mysql_affected_rows();
//αν υπάρχει καταχωρηµένο το mail στον πίνακα login και το
xnewsletter=0
//τότε θα ενηµερώνουµε το πεδίο και θα το κάνουµε 1.
$sql2="SELECT * FROM
login WHERE
(xmail='$newsmail' and
xnewsletter='0')";
mysql_query($sql2);
$qu2=mysql_affected_rows();
//αν υπάρχει καταχωρηµένο το mail στον πίνακα login και το
xnewsletter=1
//το οποίο σηµαίνει ότι λαµβάνει newsletters
$sql3="SELECT * FROM
login WHERE (xmail='$newsmail' and
xnewsletter='1')";
mysql_query($sql3);
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$qu3=mysql_affected_rows();
if ($qu1 > 0)
{
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Αυτό το
e-mail είναι ήδη καταχωρηµένο.</CENTER></FONT></B>";
}
else
{
if ($qu2>0)
{
//ενηµέρωση του πεδίου xnewsletter στον πίνακα login
$sql4="UPDATE login SET xnewsletter='1' WHERE
xmail='$newsmail'";
mysql_query($sql4);
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Η
καταχώρησή
σας
έγινε
µε
επιτυχία.</CENTER></FONT></B>";
}
else if ($qu3>0)
{
echo"<P><P><B><FONT
COLOR='#FF3333'> <CENTER>
Λαµβάνεις ήδη newsletters.</CENTER>
</FONT></B>";
}
else
{
$sql5="INSERT
INTO
newslettersusers
VALUES(null, '$newsname', '$newssurname',
'$newsmail')";
mysql_query($sql5);
echo
"<P><P><B><FONT
COLOR='#FF3333'><CENTER>Η
καταχώρησή
σας
έγινε
µε
επιτυχία.</CENTER></FONT></B>";
}
}
mysql_close($connect);
}
Εδώ, αρχικά, στο ερώτηµα που αποθηκεύεται στην µεταβλητή $sql1, ελέγχεται
αν ο χρήστης είναι ήδη γραµµένος στην υπηρεσία λήψης newsletter, δηλαδή αν
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υπάρχει ήδη στον πίνακα newslettersusers εγγραφή καταχωρηµένη που έχει στο
πεδίο email την ίδια διεύθυνση email, µ’ αυτή που καταχωρεί ο χρήστης στη
φόρµα. Αν είναι έτσι, η εισαγωγή των στοιχείων που καταχώρησε ο χρήστης
µόλις δεν γίνεται και στην βάση παραµένει η παλιότερη εγγραφή του χρήστη και
εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα.

Κατόπιν, στο ερώτηµα που αποθηκεύεται στην µεταβλητή $sql2, ελέγχεται, αν ο
συγκεκριµένος χρήστης, µε την συγκεκριµένη διεύθυνση email, είναι ήδη µέλος
(δηλαδή, αν είναι ήδη καταχωρηµένος στην βάση, στον πίνακα login) και κατά
την εγγραφή του δεν είχε επιλέξει την ενεργοποίηση της λήψης newsletter
(δηλαδή, το αντίστοιχο πεδίο xnewsletter του πίνακα login, έχει την τιµή 0). Σ’
αυτή την περίπτωση, δεν εισάγονται ξανά τα στοιχεία του χρήστη στον πίνακα
newslettersusers

(για

να

µην

επαναλαµβάνονται

πληροφορίες),

αλλά

ενηµερώνεται το πεδίο xnewsletter µε την τιµή 1, του πίνακα login. Μήνυµα
επιτυχούς καταχώρησης εµφανίζεται στον χρήστη.

Με την ίδια λογική στο ερώτηµα που αποθηκεύεται στην µεταβλητή $sql3,
ελέγχεται, αν ο συγκεκριµένος χρήστης, µε την συγκεκριµένη διεύθυνση email,
είναι ήδη µέλος (δηλαδή, αν είναι ήδη καταχωρηµένος στην βάση, στον πίνακα
login) και κατά την εγγραφή του είχε επιλέξει την ενεργοποίηση της λήψης
newsletter (δηλαδή, το αντίστοιχο πεδίο xnewsletter του πίνακα login, έχει την
τιµή 1). Σ’ αυτή την περίπτωση, µία εισαγωγή των στοιχείων που καταχωρεί ο
χρήστης στον πίνακα newslettersusers, θα είχε ως αποτέλεσµα την διπλή λήψη
του ίδιου newsletter, στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Έτσι,
υπενθυµίζεται στον χρήστη ότι είναι ήδη εγγεγραµµένος στην υπηρεσία λήψης
newsletter, ενώ δεν γίνεται η εισαγωγή των στοιχειών που συµπλήρωσε στην
φόρµα, στον πίνακα newslettersusers.

Αν τελικά, ο χρήστης δεν ανήκει σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις,
γίνεται κανονικά η εισαγωγή των στοιχείων του στον πίνακα newslettersusers.
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Σε περίπτωση που ο χρήστης στο µέλλον, θα θελήσει να διαγραφεί από την
υπηρεσία λήψης newsletter, υπάρχει στην ιστοσελίδα, ο κατάλληλος σύνδεσµος
που οδηγεί στην διαγραφή λήψης newsletters.
Αρχείο login.php
Σ’ αυτή τη σελίδα, πηγαίνουν οι χρήστες που επιθυµούν να γίνουν µέλη στον
ιστότοπο (site) του φορέα, για να µπορούν να έχουν τα πλεονεκτήµατα των
µελών. Από τον σύνδεσµο του αριστερού µενού «Εγγραφή νέου µέλους» γίνεται
η µετάβαση στην ενδεικνυόµενη ιστοσελίδα. Οι χρήστες θα πρέπει να
συµπληρώσουν υποχρεωτικά όλα τα πεδία της φόρµας για να εγγραφούν στο
site.

Εικόνα 3.2 Φόρµα εγγραφής χρηστών

Τα στοιχεία της HTML φόρµας που χρησιµοποιείται, έχουν µπει σε έναν πίνακα
για την καλύτερη εµφάνισή τους στην ιστοσελίδα. Υπάρχουν συνολικά 10 πεδία
που καλείται να συµπληρώσει ο χρήστης, ένα radio button για την λήψη ή όχι
newsletter και ένα κρυφό πεδίο (όπως και προηγουµένως, στο αρχείο
newsletters.php) µε όνοµα login.
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<FORM METHOD="POST" ACTION="login2.php" name="myform">
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR>
<TD>Username:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="username"></TD></TR>
<TR>
<TD>Password:</TD>
<TD><INPUT
TYPE="password"
NAME="password"
size="22"></TD></TR>
<TR>
<TD>Επιβεβαίωση password:</TD>
<TD><INPUT
TYPE="password"
NAME="retypepass"
size="22"></TD></TR>
<TR>
<TD>Όνοµα:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="name"></TD></TR>
<TR>
<TD>Επίθετο:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="surname"></TD></TR>
<TR>
<TD>∆ιεύθυνση:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="address"></TD></TR>
<TR>
<TD>Πόλη</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="city"></TD></TR>
<TR>
<TD>Ταχυδροµικός κώδικας</TD>
<TD><INPUT
TYPE="text"
NAME="postcode"
maxlength="5"></TD></TR>
<TR>
<TD>Τηλέφωνο</TD>
<TD><INPUT
TYPE="text"
NAME="telephone"
maxlength="10">
</TD></TR>
<TR>
<TD>E-mail:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="mail"></TD></TR>
<TR>
<TD>Λήψη Newsletter?</TD>
<TD><INPUT
TYPE="radio"
NAME="newsletter"
value="1"
checked>Ναι&nbsp;&nbsp;<INPUT
TYPE="radio"
NAME="newsletter"
value="0">Όχι</TD>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT
TYPE="button"
value="Υποβολή"
onclick="check_fields();"></TD>
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</TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>
Ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει υποχρεωτικά όλα τα πεδία της φόρµας, για
να εγγραφεί στο site και κατά την "Υποβολή" των στοιχείων του στη βάση,
καλείται η συνάρτηση check_fields(), ο κώδικας της οποίας είναι γραµµένος σε
Javascript και υπάρχει στο ίδιο αρχείο, µέσα στην κεφαλίδα <head>:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var checkMail = /^[a-z0-9]([a-z0-9_\-\.]*)@([a-z0-9_\-\.]*)(\.[a-z]{2,3}(\.[az]{2}){0,2})$/i;
if ((document.myform.username.value)=='' ||
(document.myform.surname.value)=='' ||
(document.myform.name.value)=='' ||
(document.myform.password.value)=='' ||
(document.myform.retypepass.value)=='' ||
(document.myform.mail.value)==''||
(document.myform.address.value)=='' ||
(document.myform.city.value)=='' ||
(document.myform.postcode.value)=='' ||
(document.myform.telephone.value)=='' )
{
alert('Πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία για να εγγραφείτε.');
}
else
{
if
(document.myform.password.value!=document.myform.retypepass.value)
{
alert('Τα password που δώσατε δεν είναι ίδια.');
}
else if(!checkMail.test(document.myform.mail.value))
{
alert('Η διέυθυνση email που καταχωρείτε πρέπει να είναι της
µορφής π.χ. όνοµα@διακοµιστής.com');
}
else if (isNaN(document.myform.telephone.value) ||
(document.myform.telephone.value.length<10))
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{
alert('Ο τηλεφωνικός σας αριθµός δεν είναι έγκυρος');
}
else if (isNaN(document.myform.postcode.value) ||
(document.myform.postcode.value.length<5))
{
alert('Ο ταχυδροµικός σας κώδικας δεν είναι έγκυρος.');
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
}
//-->
</SCRIPT>
Η συνάρτηση check_fields() κάνει έλεγχο των στοιχείων που καταχώρησε ο
χρήστης. Αρχικά, ελέγχει αν είναι κάποιο από τα πεδία κενό, κατόπιν αν οι
κωδικοί password που έδωσε ο χρήστης δεν είναι ίδιοι µεταξύ τους ή αν
περιέχουν κενά, αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δήλωσε ο
χρήστης είναι της µορφής 'διεύθυνση_email@domain.domainextension' και αν ο
ταχυδροµικός του κώδικας και ο τηλεφωνικός του αριθµός αποτελούνται
αποκλειστικά από αριθµούς.

Σε όλες τις περιπτώσεις που κάτι δεν δόθηκε σωστά από τον χρήστη, εµφανίζεται
στην οθόνη το αντίστοιχο µήνυµα λάθους (π.χ. Εικ. 3.3) και κατά την νέα
"Υποβολή" των διορθωµένων στοιχείων του χρήστη και εφόσον είναι όλα τα
στοιχεία ορθά καταχωρηµένα, η συνάρτηση check_fields(), κάνει υποβολή
(submit) των στοιχείων της φόρµας και δίνει την τιµή “ok” στο κρυφό πεδίο login,
που αναφέρθηκε προηγουµένως.

42

Εικόνα 3.3 Λάθος καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή

Ο λόγος ύπαρξης του πεδίου login είναι ότι η σύνδεση της φόρµας µε την βάση
δεδοµένων και τον πίνακα login, γίνεται στο ίδιο php αρχείο, όπως εξηγήθηκε και
προηγουµένως. Ο php κώδικας, προσπελάζεται µόνο εφόσον το πεδίο login της
φόρµας πάρει την τιµή “ok”, από την συνάρτηση ελέγχου των στοιχείων που
καταχωρούνται από τον χρήστη. Έτσι, τα στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την
εγγραφή του, θα καταχωρηθούν στη βάση µόνο εάν αρχικά έχουν τη
συγκεκριµένη, ελεγµένη δοµή που ορίζεται από την συνάρτηση check_fields().

Κατόπιν, αφού γίνει η σύνδεση µε τη βάση, τα στοιχεία που συµπλήρωσε ο
χρήστης

στη

φόρµα,

αποθηκεύονται

στις

αντίστοιχες

µεταβλητές,

ενώ

ταυτόχρονα, µε τη βοήθεια της εντολής trim, γίνεται έλεγχος για την ενδεχόµενη
της κατά λάθος, από την πλευρά του χρήστη, ύπαρξης του χαρακτήρα του κενού
στα πεδία της φόρµας.

Αυτός ο έλεγχος είναι απαραίτητος πριν την εισαγωγή της εγγραφής στη βάση,
γιατί η ύπαρξη του χαρακτήρα του κενού σε µία καταχώρηση, την καθιστά
διαφορετική από αυτή στην οποία δεν υπάρχει ο εν λόγω χαρακτήρας.
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<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost';
$user='root';
$passwd='';
$database='parko';
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);
$empty='';
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
mysql_select_db($database);
// username and password sent from form
//$myusername=$_POST['uusername'];
//$mypassword=$_POST['upassword'];
$login = trim($_POST['login']);
$name= trim($_POST['name']);
$surname= trim($_POST['surname']);
$username= trim($_POST['username']);
$password= trim($_POST['password']);
$retypepass= trim($_POST['retypepass']);
$mail= trim($_POST['mail']);
$address= trim($_POST['address']);
$postcode= trim($_POST['postcode']);
$city= trim($_POST['city']);
$telephone= trim($_POST['telephone']);
$newsletter= $_POST['newsletter'];
Στη

συνέχεια

γίνονται

κάποιοι

επιπλέον

έλεγχοι

των

στοιχείων

προς

καταχώρηση, µε τα αντίστοιχα που υπάρχουν ήδη στη βάση, στον πίνακα login.
Ελέγχεται καταρχήν, αν υπάρχει στη βάση ήδη καταχωρηµένος χρήστης µε αυτό
το username, οπότε εµφανίζεται µήνυµα στην οθόνη του χρήστη που τον
ειδοποιεί ότι αυτό το username χρησιµοποιείται ήδη. Επιπλέον ελέγχεται η
περίπτωση αυτός ο χρήστης να έχει ξαναγραφτεί στο site και να µην το θυµάται,
οπότε να υπάρχει στην βάση και ίδιο username και ίδιο email µε αυτά που δίνει
τώρα. Και σ’ αυτήν την περίπτωση εµφανίζεται ένα ανάλογο µήνυµα στην οθόνη
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του χρήστη. Επίσης, ελέγχεται αν το username έχει χρησιµοποιηθεί στο
παρελθόν από κάποιον χρήστη ο οποίος δεν είναι πλέον µέλος αλλά το
username του υπάρχει καταχωρηµένο είτε σε κάποια δραστηριότητα, πίνακας
events_login, ή είχε ανεβάσει κάποια φωτογραφία, πίνακας uploaduserphotos,.
(αυτές οι εγγραφές δεν διαγράφονται από τη βάση σε περίπτωση διαγραφής ενός
µέλους, κρατούνται σαν ιστορικό). Και σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν,
εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα.

Επίσης, πριν την καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη στον πίνακα login,
πρέπει να γίνει έλεγχος ύπαρξης του e-mail που δίνει ο χρήστης στον πίνακα
newslettersusers. Ο λόγος αυτού του ελέγχου είναι ότι µπορεί ο συγκεκριµένος
προς εγγραφή χρήστης να έχει γραφτεί στο παρελθόν στην υπηρεσία newsletters
και να έχει δηλώνει κατά την τωρινή εγγραφή του ως µέλος του site, πως
εξακολουθεί να θέλει να λαµβάνει newsletters. Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα στον
διαχειριστή του site, που, όπως θα δούµε αναλυτικά παρακάτω, θα αποστέλλει
τα newsletters σε όλες τις διευθύνσεις e-mail του πίνακα newslettersusers και σ’
αυτές του πίνακα login, στις οποίες το πεδίο newsletter έχει την τιµή 1, µε
αποτέλεσµα, σ’ αυτή την περίπτωση να στέλνει δύο φορές newsletter, στην ίδια
διεύθυνση. Έτσι, ο σκοπός αυτού του ελέγχου είναι στην περίπτωση ύπαρξης
της συγκεκριµένης διεύθυνσης e-mail και στον πίνακα newsletterusers, η
διαγραφή ολόκληρης της εγγραφής από αυτόν τον πίνακα και η καταχώρηση
αυτού του χρήστη µόνο στον πίνακα µελών του site, µε την επιλογή λήψης
newsletter ενεργοποιηµένη. Με το ίδιο σκεπτικό, αν κατά την εγγραφή του ως
µέλος δεν ενεργοποιήσει την λήψη newsletter, τότε διαγράφεται από τον πίνακα
newslettersusers και το πεδίο newsletter στον πίνακα login παίρνει την τιµή 0.
//αρχή ερωτηµάτων
//αν είναι ήδη καταχωρηµένος στον πίνακα newslettersusers
$sql3="SELECT * FROM newslettersusers WHERE xnewsmail='$mail'";
mysql_query($sql3);
$qu3=mysql_affected_rows();
//ηδη χρηστης
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$sql="SELECT * FROM login WHERE xusername='$username' and
xmail='$mail'";
mysql_query($sql);
$qu1=mysql_affected_rows();
//τα επόµενα 2 ερωτήµατα κάνουν έλεγχο αν το νέο username υπάρχει στους
//πίνακες event_login και uploaduserphotos από κάποιον χρήστη που έχει
//διαγραφεί αλλά συµµετείχε σε δραστηριότητες ή είχε ανεβάσει φωτογραφίες
$sqlevents="SELECT * FROM events_login WHERE username='$username'";
mysql_query($sqlevents);
$quevent=mysql_affected_rows();
$sqlphoto="SELECT
*
FROM
upusername='$username'";
mysql_query($sqlphoto);
$quphoto=mysql_affected_rows();

uploaduserphotos

WHERE

if ($qu1 > 0 || $quevent > 0 || $quphoto > 0)
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Αυτός ο χρήστης
είναι ήδη καταχωρηµένος.</CENTER></FONT></B>";
else
{
$sql2="SELECT * FROM login WHERE xusername='$username'";
mysql_query($sql2);
if (mysql_affected_rows() > 0)
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Αυτό το username
χρησιµοποιείται ήδη!</CENTER></FONT></B>";
else
{
//έλεγχος µε τον πίνακα newslettersusers
if ($qu3 > 0 && $newsletter==1)
{
$sql5="INSERT INTO login VALUES (null, '$username', '$password',
'$retypepass', '$name', '$surname', '$mail', '$address', '$city', '$postcode',
'$telephone', '1' )";
mysql_query($sql5);
$sql8="DELETE FROM newslettersusers WHERE xnewsmail='$mail'";
mysql_query($sql8);
session_start();
$_SESSION['username'] = $User['username'];
}
else if ($qu3 >0 && $newsletter==0)
{
$sql6="DELETE FROM newslettersusers WHERE xnewsmail='$mail'";
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$sql7="INSERT INTO login VALUES (null, '$username', '$password',
'$retypepass', '$name', '$surname', '$mail', '$address', '$city',
'$postcode', '$telephone', '$newsletter' )";
mysql_query($sql6);
mysql_query($sql7);
session_start();
$_SESSION['username'] = $User['username'];
//echo $_SESSION['username'];
}
else
{
$sql3="INSERT INTO login VALUES (null, '$username', '$password',
'$retypepass', '$name', '$surname', '$mail', '$address',
'$city',
'$postcode', '$telephone', '$newsletter' )";
mysql_query($sql3);
session_start();
$_SESSION['username'] = $User['username'];
echo $_SESSION['username'];
}
//τέλος ελέγχου µε τον πίνακα newslettersusers
}
}
mysql_close($connect);
}
?>
Στο τέλος αυτών των ελέγχων, γίνεται η καταχώρηση της εγγραφής στον πίνακα
login και ξεκίνα µια συνεδρία (session) πλοήγησης του χρήστη στον ιστότοπο µε
το username του χρήστη.
Αρχείο loginalready.php
Σ’ αυτή τη σελίδα (Εικ. 3.4), πηγαίνουν οι χρήστες που είναι ήδη εγγεγραµµένα
µέλη στον ιστότοπο του φορέα, για να συνδεθούν, ακολουθώντας τον σύνδεσµο
του αριστερού µενού «Είστε ήδη µέλος; Συνδεθείτε εδώ». Τους ζητείται να
συµπληρώσουν υποχρεωτικά τα πεδία username και password και αν αυτά
καταχωρηθούν σωστά, καταλήγουν στην σελίδα loginalready2.php, στην οποία
εµφανίζεται το µήνυµα επιτυχούς σύνδεσης του χρήστη (Εικ. 3.5).
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Εικόνα 3.4 Φόρµα σύνδεσης χρηστών-µελών

Εικόνα 3.5 Σελίδα επιβεβαίωσης σύνδεσης.
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Ο html κώδικας για την παραπάνω φόρµα, παρουσιάζεται παρακάτω:

<FORM METHOD=POST ACTION="loginalready2.php" name="myform">
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="centre">
<TR>
<TD>Username:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="username"></TD></TR>
<TR>
<TD>Password:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="password"
size="22"></TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT TYPE="button" value="Σύνδεση"
onclick="check_fields();"></TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>
Για άλλη µια φορά, εκτός από τα φανερά πεδία username και password, υπάρχει
και ένα κρυφό πεδίο login, το οποίο παίρνει τιµή από την συνάρτηση
check_fields() και επιτρέπει την προσπέλαση του php κώδικα που βρίσκεται στο
ίδιο αρχείο.
function check_fields()
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
Στον php κώδικα, αφού γίνει η σύνδεση µε τη βάση, θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος
των username και password που καταχώρησε ο χρήστης, µε τα αντίστοιχα πεδία
του πίνακα login.

<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost'; // Host name
$username='root'; // Mysql username
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$password=''; // Mysql password
$db_name='parko'; // Database name
$tbl_name='login'; // Table name
// Σύνδεση στον server και επιλογή βάσης.
$connect=mysql_connect($host, $username, $password)or die("cannot
connect");
mysql_select_db($db_name)or die("cannot select DB");
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
// username και password σταλµένα από τη φόρµα
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
// To protect MySQL injection (more detail about MySQL injection)
$username = stripslashes($username);
$password = stripslashes($password);
$username = mysql_real_escape_string($username);
$password = mysql_real_escape_string($password);
//έλεγχος για το αν υπάρχει χρήστης µε το username και το password που
δόθηκαν από τη φόρµα
$sql="SELECT * FROM $tbl_name WHERE xusername='$username' and
xpassword='$password'";
$result=mysql_query($sql,$connect);
$User = mysql_fetch_array($result);
if(mysql_affected_rows()==1)
{
$_SESSION['username'] = $User['xusername'];
}
else
{
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Λάθος Username
ή Password</CENTER></FONT></B>";
}
mysql_close($connect);
}
?>
Αν τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στη βάση, το αποτέλεσµα του ερωτήµατος
που είναι αποθηκευµένο στην µεταβλητή $sql, πρέπει να είναι ακριβώς µία
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γραµµή (που αντιστοιχεί στην εγγραφή στον πίνακα login, του συγκεκριµένου
χρήστη) και η σύνδεση είναι επιτυχής, ενώ ξεκινά η συνεδρία του συγκεκριµένου
χρήστη και οδηγείται στην σελίδα loginalready2.php. Αλλιώς, ο χρήστης οδηγείται
στην σελίδα της Εικόνας 3.6, όπου ενηµερώνεται ότι έχει δώσει λάθος username
ή password.

Εικόνα 3.6 Αποτυχία κατά τη σύνδεση µέλους.

Αρχείο ethelontismos.php
Οι εγγεγραµµένοι χρήστες του ιστότοπου, µπορούν να λάβουν µέρος σε
δραστηριότητες

που

διοργανώνει

ο

ιστότοπος,

όπως

προγράµµατα

εθελοντισµού, προγράµµατα ευαισθητοποίησης-ενηµέρωσης και να συµµετάσχει
σε διάφορες εκδροµές στα όρια του πάρκου (βλ. Παράρτηµα, ekdromes.php).
Σ’ αυτή τη σελίδα (Εικ. 3.7), βρίσκονται οι χρήστες πατώντας τον αντίστοιχο
σύνδεσµο του αριστερού µενού «Προγράµµατα εθελοντισµού», του υποµενού
«∆ραστηριότητες».
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Εικόνα 3.7 Σελίδα εγγραφής σε Πρόγραµµα εθελοντισµού

Έστω, λοιπόν, ότι ο χρήστης πατάει το κουµπί εγγραφή του πρώτου
προγράµµατος, που εµφανίζεται στον πίνακα της παραπάνω σελίδας. Τότε
εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο επιβεβαίωσης της εγγραφής του, της
Εικόνας 3.8.

Εικόνα 3.8 Επιβεβαίωση εγγραφής σε κάποιο πρόγραµµα.
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Εφόσον ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος και στην περίπτωση που έχει συνδεθεί
πριν την προσπάθεια του για εγγραφή σε κάποιο πρόγραµµα, αν απαντήσει
«Ναι», θα γίνει έλεγχος µήπως έχει εγγραφεί ήδη στην συγκεκριµένη
δραστηριότητα και αν όχι, θα γραφτεί κανονικά στο συγκεκριµένο πρόγραµµα,
στον πίνακα events_login της βάσης αλλιώς θα του εµφανιστεί µήνυµα λάθους.

Στην περίπτωση, που ο χρήστης δεν είναι συνδεδεµένος και έχει παραβλέψει το
µήνυµα υπενθύµισης σύνδεσης, πριν κάθε απόπειρα εγγραφής, που βρίσκεται
στο πάνω µέρος της σελίδας προγραµµάτων εθελοντισµού (Εικ. 3.7), θα βρεθεί
στην σελίδα αποτυχίας εγγραφής της Εικόνας 3.9.

Εικόνα 3.9 Σελίδα αποτυχίας εγγραφής

Η παραπάνω λειτουργικότητα του ιστότοπου, δεν εφαρµόζεται µόνο για την
σελίδα εγγραφής σε κάποιο πρόγραµµα εθελοντισµού, αλλά και σε όλες τις
σελίδες δραστηριοτήτων στις οποίες ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει
µέρος (Παράρτηµα, αρχείο ekdromes.php).
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Ο κώδικας για την παραπάνω σελίδα είναι γραµµένος σε php, εκτός του
αναδυόµενου παραθύρου επιβεβαίωσης (confirm window), που υλοποιήθηκε µε
τη βοήθεια τoυ παρακάτω Javascript κώδικα.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_answer(id)
{
var met=window.confirm('Είστε σίγουρος πως θέλετε να συµµετάσχετε στο
γεγονός;');
if (met==true)
window.location = "ethelontismos.php?insertevent="+id; //µε αυτόν τον
τρόπο επιστρέφουµε στην µεταβλητή insertevent που ανήκει στην php
την τιµή της δραστηριότητας, µετά από την εκτέλεση του javascript.
}
//-->
</SCRIPT>
Κώδικας html χρησιµοποιήθηκε µόνο για την εµφάνιση του κειµένου της σελίδας.

<h1>
<FONT
SIZE="3"
COLOR="#993333">
<B>Προγράµµατα
Εθελοντισµού</B></FONT></h1>
<BR>
Μπορείτε να ενηµερωθείτε για οποιαδήποτε δραστηριότητα διοργανώνεται από
τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθν. ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, κάνοντας κλικ και
κατεβάζοντας το <I><FONT COLOR="#3366CC">Σχετικό αρχείο</FONT></I>.
<BR><BR><P>Για να συµµετάσχετε σε κάποια εθελοντική δραστηριότητα, θα
πρέπει να είστε <B><U>συνδεδεµένος</U></B>.
<BR>Αν είστε νέος χρήστης ή ήδη εγγεγραµµένος επιλέξτε την κατάλληλη
υπερσύνδεση από το αριστερό µενού για να συνδεθείτε.<P>
Ακολουθεί η σύνδεση µε τη βάση και η µεταφορά των στοιχείων της φόρµας στον
κώδικα php που ακολουθεί. Βλέπουµε και τρεις νέες µεταβλητές. Η πρώτη
περιέχει τον κωδικό της δραστηριότητας που θέλει ο χρήστης να λάβει µέρος
$insertevent = $_GET['insertevent']; η δεύτερη την τρέχουσα ηµεροµηνία
$currentdate=date('Y-m-d'); και η τρίτη κρατά το username του χρήστη που είναι
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συνδεδεµένος

$traveller=$_SESSION['myusername']; Η χρησιµότητά τους θα

φανεί στη συνέχεια.

<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$insertevent = $_GET['insertevent'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
$currentdate=date('Y-m-d');
$traveller=$_SESSION['myusername'];
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
Ο πίνακας αυτής της σελίδας δηµιουργήθηκε µε τον php κώδικα που ακολουθεί.
Στον

πίνακα

αυτόν,

έχει

προγραµµατισθεί

να

εµφανίζονται

µόνο

τα

«Προγράµµατα εθελοντισµού» του πίνακα events της βάσης (ο οποίος περιέχει
τις δραστηριότητες, όλων των κατηγοριών), στα οποία η ηµεροµηνία της
προγραµµατισµένης δραστηριότητας (που εµφανίζεται και στην πέµπτη στήλη
του πίνακα της Εικ. 3.7), είναι µελλοντική. ∆ηλαδή, στην σελίδα εµφανίζονται
µόνο οι δραστηριότητες που διοργανώνονται από τον φορέα που δεν έχουν λάβει
χώρα ακόµα και συνεπώς, έχει νόηµα να δηλώσει κάποιος συµµετοχή. Οι
παρελθοντικές δραστηριότητες υπάρχουν στον πίνακα events, ως χρήση
ιστορικού για τον φορέα.

$SQLcmd = "SELECT * FROM events where xeventcategory='Προγράµµατα
εθελοντισµού' and xdate>='$currentdate'";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
print"<P><table border='0' width='600' style='border:solid;border-width:1;bordercolor:green'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr><td width='6%'><CENTER><B>Κωδικός</B></CENTER></td>
<td width='18%'><CENTER><B>Τίτλος</B></CENTER></td>
<td width='18%'><CENTER><B>Περιγραφή</B></CENTER></td>
<td width='13%'><CENTER><B>Αρχείο</B></CENTER></td>
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<td width='13%'><CENTER><B>Ηµεροµηνία</B><BR><FONT
SIZE='1'>(ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)</FONT></CENTER></td>
<td width='13%'><CENTER><B>Εγγραφή</B></CENTER></td>
</tr>";
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr>
<td align='center' width='6%'>{$row['xeventsid']}</td>
<td align='center' width='20%'>{$row['xeventtitle']}</td>
<td align='center' width='18%'>{$row['xevent']}</td>
<td align='center' width='13%'><A
HREF='./admin/files/{$row['xattach']}'>Σχετικό αρχείο</A></td>
<td align='center' width='13%'>{$row['xdate']}</td>
<td align='center' width='13%'><img border='0' src='images1/greenyes.jpg'
onClick=\"check_answer('{$row['xeventsid']}')\"></td> //όταν πατήσουµε
το κουµπί από τον πίνακα, που σηµαίνει ότι θέλουµε να συµµετάσχουµε
στην εκδροµή, τότε η τιµή του πεδίου xeventsid στέλνεται ως όρισµα στην
κλήση της συνάρτησης check_answer()
</tr>";
}
print "</table>";
}
Στον php κώδικα αυτής της σελίδας, όλοι οι έλεγχοι και τα sql ερωτήµατα προς
την βάση θα γίνουν εφόσον το περιεχόµενο της µεταβλητής $insertevent δεν είναι
κενό, δηλαδή, εφόσον έχει επιλεχθεί από τον χρήστη η εγγραφή σε κάποια
δραστηριότητα.

Στην περίπτωση που αναφέρθηκε παραπάνω, αν ο χρήστης δεν είναι
συνδεδεµένος και προσπαθεί να συνδεθεί, το µήνυµα λάθους εµφανίζεται στην
ίδια σελίδα µε τον πίνακα εγγραφής στα προγράµµατα εθελοντισµού (Εικ. 3.9).
Αυτό γίνεται εύκολα µε τον παρακάτω php κώδικα, που εξετάζει αν υπάρχει
συνεδρία (session) κατά τη φόρτωση της σελίδας και αν όχι εµφανίζει το εν λόγω
µήνυµα λάθους στην οθόνη:

if ($insertevent != "")
{
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if ($_SESSION['myusername']=="")
{
echo "<B><FONT size='4' COLOR='#FF3300'>∆εν έχετε
συνδεθεί!</FONT><BR></B>";
}
Αλλιώς, δηλαδή αν υπάρχει session, γίνεται ο έλεγχος αν ο χρήστης είναι ήδη
γραµµένος στην συγκεκριµένη δραστηριότητα.
else
{
$sql1="SELECT * FROM events_login WHERE idevent='$insertevent' and
username='$traveller'";
mysql_query($sql1);
if (mysql_affected_rows() > 0)
{
echo "Έχετε ήδη εγγραφεί στη συγκεκριµένη δραστηριότητα";
}
Αν δεν είναι ήδη γραµµένος, καταχωρείται η εγγραφή του στον πίνακα
events_login.
else
{
// Με το παρακάτω ερώτηµα, παίρνουµε την ηµεροµηνία διεξαγωγής της
// δραστηριότητας από τον πίνακα events για να καταχωρηθεί στον
// πίνακα events_login
$sqldate="SELECT xdate FROM events where eventsid='$insertevent'";
$results=mysql_query($sqldate, $connect);
$row = mysql_fetch_array($results);
$thedate = $row['xdate'];
$SQLcmd = "INSERT INTO events_login VALUES (null, '$insertevent',
'$traveller', '$thedate')";
mysql_query($SQLcmd, $connect);
echo "<FONT SIZE='' COLOR='#FF0033'><B>Η εγγραφή σας στην
συγκεκριµένη εκδροµή δραστηριότητα. Θα επικοινωνήσουµε µαζί σας
για επιπλέον λεπτοµέρειες.</B></FONT> ";
}
}
}
Αρχείο hloridaGal.php
Σε αυτήν την ιστοσελίδα, ο χρήστης µπορεί να δει φωτογραφίες που έχει
προσθέσει ο φορέας και αφορούν την χλωρίδα της περιοχής. Εµφανίζονται µια
σειρά φωτογραφιών σε µικρό µέγεθος και καθώς ο χρήστης περνάει από πάνω
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τους µε το ποντίκι, αυτές εµφανίζονται σε µεγέθυνση. Οι χρήστες µπορούν να
δουν µόνο τις φωτογραφίες και όχι να τις «κατεβάσουν». Η µορφή της
ιστοσελίδας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

εικόνα 3.10 Φωτογραφικό άλµπουµ χλωρίδας

Ο κώδικας php που είναι υπεύθυνος για τα παραπάνω ακολουθεί:
<h4> <FONT SIZE="" COLOR="#993333"> <B>Φωτογραφικό ΄Αλµπουµ Χλωρίδα</B></FONT></h4>
<div class="gallerycontainer">
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Αρκουδόρεµα, Βάλια
Κάλντα'src="images1/HloridaGal/arkoudorema1_s.jpg" width="113px"
height="81px" border="0" />
<span><img height="270px" src="images1/HloridaGal/arkoudorema1.jpg" /><br
/></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Αρκουδόρεµα, Βάλια Κάλντα'
src="images1/HloridaGal/arkoudorema2_s.jpg" width="113px" height="81px"
border="0" />
<span><img height="270px" src="images1/HloridaGal/arkoudorema2.jpg" /><br
/></span></a>
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<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Ρόµπολο, Βάλια Κάλντα'
src="images1/HloridaGal/robolo2_s.JPG" width="113px" height="81px"
border="0" />
<span><img height="270px" src="images1/HloridaGal/robolo2.JPG" /><br
/></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Λίµνη Φλέγγα, Γρεβενά'
src="images1//HloridaGal/flegga2_s.jpg" width="113px" height="81px"
border="0" />
<span><img height="270px"src="images1/HloridaGal/flegga2.jpg" /><br
/></span></a>
<BR>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Ασφόδελος(αsphodelus albus)'
src="images1//HloridaGal/Asphodelus_albus_s.jpg" width="67px" height="87px"
border="0" />
<span><img height="270px" src="images1/HloridaGal/Asphodelus_albus.jpg"
/><br /></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='΄Αγριος Κρόκος(Crocus
veluchensis)' src="images1//HloridaGal/Crocus veluchensis_s.jpeg" width="67px"
height="87px" border="0" />
<span><img height="270px" src="images1/HloridaGal/Crocus veluchensis.jpeg"
/><br /></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Νάρκισσος ο ποιητικός(Narkissos
Poeticous)' src="images1//HloridaGal/Narkissos_Poeticous_s.jpg" width="67px"
height="87px" border="0" />
<span>
<img height="270px" src="images1/HloridaGal/Narkissos_Poeticous.jpg" /><br
/></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Οξιά(Fagus sylvatica)'
src="images1//HloridaGal/Fagus.sylvatica2-oxia_s.jpg" width="67px"
height="87px" border="0" /><span>
<img height="270px" src="images1/HloridaGal/Fagus.sylvatica2-oxia.jpg" /><br
/></span></a>
</div>
Στην αρχή του κώδικα βλέπουµε την εντολή <div class="gallerycontainer">.
Το gallerycontainer είναι ένα css αρχείο (Cascading Style Sheets) το οποίο
προσδιορίζει πως θα εµφανιστούν διάφορα HTML στοιχεία. Παρακάτω
παρατίθεται το περιεχόµενο του συγκεκριµένου αρχείου.
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<style type="text/css">
/*Credits: Dynamic Drive CSS Library */
/*URL: http://www.dynamicdrive.com/style/ */
.gallerycontainer{
position: relative;
height: 270;
}
.thumbnail img{
border: 3px solid green;
margin: 0 3px 3px 0;
}
.thumbnail:hover{
background-color: transparent;
}
.thumbnail:hover img{
border: 1px solid blue;
}
.thumbnail span{ /*CSS for enlarged image*/
position: absolute;
background-color: lightyellow;
padding: 5px;
left: -1000px;
border: 1px dashed gray;
visibility: hidden;
color: black;
text-decoration: none;
}
.thumbnail span img{ /*CSS for enlarged image*/
border-width: 0;
padding: 2px;
}
.thumbnail:hover span{ /*CSS for enlarged image*/
visibility: visible;
bottom: 250px;
left: 230px; /*position where enlarged image should offset horizontally */
z-index: 50;
}
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</style>
µε τον ίδιο τρόπο δηµιουργήθηκαν και τα άλµπουµ για την πανίδα (βλ.
Παράρτηµα, panidaGal.php), τους οικισµούς, τους ναούς και τα γεφύρια.
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3.2 Ιστότοπος του φορέα από την πλευρά του διαχειριστή
Ο διαχειριστής αποτελεί µια ειδική κατηγορία χρήστη, ο οποίος στην
συγκεκριµένη εφαρµογή, θα έχει τη δυνατότητα «επίβλεψης» του ιστότοπου του
φορέα. Ειδικότερα, θα µπορεί να διαγράφει χρήστες-µέλη και χρήστες που
λαµβάνουν newsletter από τη βάση, να αποστέλλει newsletter σ’ αυτούς που
είναι εγγεγραµµένοι σ’ αυτή την υπηρεσία, να ενηµερώνει τον ιστότοπο µε νέες
εκδροµές, προγράµµατα και δράσεις που αναλαµβάνει ο φορέας, να είναι
διαθέσιµος προς επικοινωνία για την επίλυση διαφόρων αιτηµάτων των
χρηστών, να µπορεί να διαβάζει τα σχόλια των χρηστών και να ελέγχει τις
φωτογραφίες που ανεβάζουν οι εγγεγραµµένοι χρήστες.

Ο διαχειριστής συνδέεται, µε τη χρήση ονόµατος (username) και ενός κωδικού
πρόσβασης (password) – που αρχικά του παρέχονται από τον προγραµµατιστήκατασκευαστή του ιστότοπου, σε έναν διαφορετικό ιστότοπο από αυτόν που είναι
προσβάσιµος από τους χρήστες και από εκεί είναι ικανός να εκτελέσει όλες τις
παραπάνω ενέργειες και επιπλέον, να παραµετροποιήσει το προφίλ του ή να
προσθέσει αν είναι απαραίτητο, παραπάνω λογαριασµούς διαχειριστών.

Εικόνα 3.11 Αρχική σελίδα σύνδεσης διαχειριστή
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Αν η σύνδεση του διαχειριστή στην σελίδα γίνει επιτυχώς, δηλαδή ο διαχειριστής
πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό ονόµατος (username) και τον σωστό κωδικό
πρόσβασης (password) ξεκινάει µία συνεδρία (session) µε τη βοήθεια του
παρακάτω php κώδικα:

$sql1="SELECT * FROM
admin WHERE xuseradmin='$useradmin' and
xpassadmin='$passadmin'";
mysql_query($sql1);
$qu1=mysql_affected_rows();
if ($qu1 > 0)
{
header("Location:indexadmin.php?error=username");
session_start();
$_SESSION['useradmin'] = $User['useradmin'];
}
Για να διασφαλιστεί το απόρρητο, όλες οι σελίδες του ιστότοπου του διαχειριστή,
περιέχουν έναν έλεγχο ύπαρξης τρέχουσας συνεδρίας (session), σε php κώδικα,
που εκτελείται κατά τη φόρτωσή τους από τον browser. Αν δηλαδή, για κάποιον
λόγο, κάποιος εκτός του διαχειριστή, πληκτρολογήσει µία url διεύθυνση κάποιας
σελίδας του ιστότοπου του διαχειριστή (χωρίς φυσικά να έχει ξεκινήσει µια
συνεδρία περιήγησης, µε το ανάλογο username, από την αρχική σελίδα
σύνδεσης του διαχειριστή), µεταφέρεται µέσω αυτού του ελέγχου στην αρχική
σελίδα σύνδεσης (Εικ.3.11).

Ο εν λόγω php κώδικας που υλοποιεί αυτόν τον έλεγχο είναι ο παρακάτω και
υπάρχει στην αρχή όλων των σελίδων του ιστότοπου του διαχειριστή.

<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else
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{
header('Location:main.php');
}
?>
Στη συνέχεια, εξετάζεται η υλοποίηση κάποιων προγραµµατιστικά περίπλοκων
σελίδων του ιστότοπου του διαχειριστή.
Αρχείο delloginusers.php
Από το κεντρικό µενού του ιστότοπου του διαχειριστή και κάτω από το υποµενού
«Επιλογές χρηστών», υπάρχουν οι επιλογές «∆ιαγραφή εγγεγραµµένου χρήστη»
και «∆ιαγραφή χρήστη newsletter». Από αυτές τις ιστοσελίδες ο διαχειριστής έχει
την δυνατότητα διαγραφής λογαριασµού είτε κάποιου εγγεγραµµένου χρήστη,
είτε κάποιου χρήστη που είναι γραµµένος στη υπηρεσία newsletter. Η σελίδα
delloginusers.php, που φαίνεται στην εικόνα 3.12, εµφανίζει στον διαχειριστή
τους εγγεγραµµένος χρήστες και του δίνει την δυνατότητα, πατώντας το εικονίδιο
που αντιστοιχεί στην εγγραφή προς διαγραφή, να την διαγράψει.

Εικόνα 3.12 ∆ιαγραφή εγγεγραµµένου χρήστη
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Τα παραπάνω γίνονται δυνατά µε τη βοήθεια του παρακάτω php κώδικα, στον
οποίο σε µία µεταβλητή $delLoginuser αποθηκεύεται ο κωδικός xlogid, της
εγγραφής που επιλέγει να διαγράψει ο διαχειριστής πατώντας το εικονίδιο
διαγραφής. Κατόπιν γίνεται έλεγχος αν η µεταβλητή αυτή έχει πάρει τιµή κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του διαχειριστή στην σελίδα- δηλαδή αν πατήθηκε το
εικονίδιο διαγραφής κάποιας εγγραφής.

<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$delLoginuser = $_GET['idDel'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
Αν λοιπόν, η µεταβλητή $delLoginuser, δεν είναι άδεια, που σηµαίνει ότι ο
διαχειριστής έχει πατήσει το εικονίδιο διαγραφής κάποιας εγγραφής του πίνακα
login, εκτελούνται τα παρακάτω sql ερωτήµατα προς τη βάση και διαγράφεται ο
επιλεγµένος χρήστης.

if ($delLoginuser!= "")
{
$SQLcmd = "DELETE FROM login WHERE xlogid=$delNewsletter;";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
}
Ο πίνακας µε τα στοιχεία των εγγεγραµµένων χρηστών εµφανίζεται µε τον
παρακάτω php κώδικα.

$SQLcmd = "SELECT * FROM login;";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
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ακολουθεί ο κώδικας php που εµφανίζει έναν πίνακα µε όλους τους
εγγεγραµµένους χρήστες.

while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Επίθετο :</b></td><td
width='400'>{$row['xsurname']}</td>
<td width='100' align='center' rowspan='9'>
//αν ο διαχειριστής πατήσει το εικονίδιο διαγραφής, τότε καλούµε το ίδιο το
αρχείο µε την µεταβλητή idDel να έχει τώρα τιµή τον κωδικό του χρήστη
προς διαγραφή.
<a href='delloginusers.php?idDel={$row['xlogid']}'>
<img border='0' src='../images1/delete.png'></a></td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Όνοµα
:</b><td>{$row['xname']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Username
:</b><td>{$row['xusername']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Password
:</b><td>{$row['xpassword']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>e-mail
:</b><td>{$row['xmail']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>∆ιεύθυνση
:</b><td>{$row['xaddress']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Ταχυδροµικός κώδικας
:</b><td>{$row['xpostcode']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Πόλη
:</b><td>{$row['xcity']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Τηλέφωνο
:</b><td>{$row['xtelephone']}</td></tr>
</tr><tr height='10'><td></td></tr>
</table>";
}
print "<br>";
}
mysql_close($connect);
?>
Η σελίδα διαγραφής χρηστών που είναι εγγεγραµµένοι στην υπηρεσία λήψης
newsletter, delnewsusers.php, λειτουργεί µε εντελώς αντίστοιχο τρόπο, για τις
εγγραφές του πίνακα newslettersusers.
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Αρχείο readcomments.php
Η τέταρτη επιλογή του κεντρικού µενού του διαχειριστή είναι η «Ανάγνωση
σχολίων» (Εικ. 3.13). Σ’ αυτή τη σελίδα, ο διαχειριστής µπορεί να διαβάσει τα
διάφορα σχόλια που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες στον ιστότοπο. Με το κουµπί
«Καθαρισµός αρχείου» έχει τη δυνατότητα να τα διαγράψει.

Εικόνα 3.13 Ανάγνωση σχολίων

Τα σχόλια των χρηστών αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειµένου το comments.txt.
Με τον php κώδικα αυτής της σελίδας, το αρχείο αυτό αρχικά αποθηκεύεται στην
µεταβλητή $file και µε την βοήθεια των εντολών fopen, feof και fgets εµφανίζεται
στην σελίδα readcomments.php του διαχειριστή και είναι έτοιµο προς ανάγνωση.

<?php
$file='../comments.txt';
$readfile=fopen($file, 'r') or exit('∆εν είναι δυνατό το άνοιγµα του αρχείου.');
while(!feof($readfile))
{
echo fgets($readfile);
}
fclose($readfile);
?>
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Το κουµπί «Καθαρισµός αρχείου» δηµιουργήθηκε µέσα σε µία φόρµα και κατά το
πάτηµά του η φόρµα καλεί το αρχείο delcommentsadmin.php για την διαγραφή
των σχολίων.

<FORM METHOD=POST ACTION="delcommentsadmin.php">
<INPUT TYPE="submit" value="Καθαρισµός αρχείου">
</FORM>
Αρχείο delcommentsadmin.php
Ο κώδικας που υπάρχει στο αρχείο delcommentsadmin.php που είναι υπεύθυνος
για την διαγραφή των σχολίων είναι η παρακάτω.
Στην ουσία όταν ο διαχειριστής πατάει το κουµπί «Καθαρισµός αρχείου», η
ενέργεια που εκτελείται είναι να διαγραφεί το αρχείο µε την εντολή
unlink("../comments.txt"); Στην συνέχεια µε την εντολή touch("../comments.txt");
δηµιουργείται ένα νέο αρχείο µε το ίδιο όνοµα, έτοιµο να δεχτεί και πάλι
δεδοµένα.

<?php
unlink("../comments.txt");
touch("../comments.txt");
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Τα σχόλια έχουν
διαγραφεί µε επιτυχία</CENTER></FONT></B>";
?>
Αρχείο changeusername.php
Ακολουθώντας τον σύνδεσµο «Αλλαγή username» ο διαχειριστής βρίσκεται στην
σελίδα της εικόνας 3.14, από την οποία µπορεί να αλλάξει κάποιες ρυθµίσεις του
λογαριασµού του και συγκεκριµένα τον κωδικό ονόµατος χρήστη (username) του.
Η σελίδα αλλαγής password του διαχειριστή υπάρχει στο παράρτηµα και είναι το
αρχείο changepassword.php.
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Εικόνα 3.14 Αλλαγή username

Θα πρέπει, για να διασφαλιστεί επιπλέον η ταυτότητά του, να συµπληρώσει στην
παρακάτω φόρµα τα τρέχοντα στοιχεία του λογαριασµού του ( το username και
το password) και κατόπιν να συµπληρώσει το νέο username που θέλει να
καταχωρηθεί στον λογαριασµό του. Ο html κώδικας της εν λόγω φόρµας είναι:

<FORM METHOD=POST ACTION="changeusername.php" name="myform">
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="centre">
<TR>
<TD>Τρέχον Username:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="username"></TD></TR>
<TR>
<TD>Τρέχον Password:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="password"></TD></TR>
<TR>
<TD>Νέο Username:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="newusername"></TD></TR>
<TR>
<TD>Επαλήθευση νέου username:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="newusernameconfirm" >
</TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
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<TD><INPUT TYPE="button" value="Αλλαγή"
</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>

onclick="check_fields();">

Με το πάτηµα του κουµπιού "Αλλαγή" καλείται η συνάρτηση check_fields() που
κάνει τον πρώτο έλεγχο συµπλήρωσης των απαιτούµενων πεδίων της φόρµας,
ενώ χρησιµοποιείται για άλλη µια φορά το κρυφό πεδίο login, όπως
προηγουµένως, για την προσπέλαση του php κώδικα που βρίσκεται στην ίδια
σελίδα. Ο κώδικας της συνάρτησης check_fields() φαίνεται παρακάτω.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
if ((document.myform.username.value)=='' ||
(document.myform.password.value)=='' ||
(document.myform.newusername.value)=='' ||
(document.myform.newusernameconfirm.value)=='')
{
alert('Πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία.');
}
else
{
if (document.myform.newusername.value!= document.myform.newusernameconfirm.
value)
{
alert('Τα καινούρια username που δώσατε δεν είναι ίδια.');
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
}
Ακολουθεί ο κώδικας php, στον οποίο γίνεται η σύνδεση στη βάση και
εκτελούνται τα απαραίτητα ερωτήµατα.
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<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost'; // Host name
$username='root'; // Mysql username
$password=''; // Mysql password
$db_name='parko'; // Database name
$tbl_name='admin'; // Table name
// Connect to server and select databse.
$connect=mysql_connect($host, $username, $password)or die("cannot
connect");
mysql_select_db($db_name)or die("cannot select DB");
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
// username and password sent from form
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$newusername=$_POST['newusername'];
// To protect MySQL injection (more detail about MySQL injection)
$username = stripslashes($username);
$password = stripslashes($password);
$username = mysql_real_escape_string($username);
$password = mysql_real_escape_string($password);
Η µεταβλητή $currentadmin, περιέχει το τρέχον username του διαχειριστή που
είναι συνδεδεµένος, δηλαδή $currentadmin=$_SESSION['useradmin'];. Εφόσον
το τρέχον username που δηλώνει ο διαχειριστής στην φόρµα είναι αυτό µε το
οποίο έχει συνδεθεί εκτελούνται τα παρακάτω ερωτήµατα.
if ($username==$currentadmin)
{
$sql1="SELECT * FROM admin WHERE xpassadmin='$password' and
xuseradmin='$currentadmin'";
$result=mysql_query($sql1,$connect);
if(mysql_affected_rows()==1)
{
while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
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{
$sql3="UPDATE admin SET xuseradmin='$newusername'
WHERE xuseradmin='$currentadmin'";
$qu3=mysql_query($sql3,$connect);
echo "<FONT SIZE='3' COLOR='#FF3333'><CENTER><B>Η
αλλαγή του username σας έγινε
επιτυχώς.</B></CENTER></FONT>";
session_start();
$currentadmin1=$newusername;
$_SESSION['useradmin']=$currentadmin1;
}
}
else
{
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Έχετε δώσει
λάθος τρέχον Username ή Password</CENTER></FONT></B>";
}
}
else
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Έχετε δώσει
λάθος τρέχον Username ή Password</CENTER></FONT></B>";
mysql_close($connect);
}
?>
Αφού αλλάξει το username του ο διαχειριστής, ξεκινάει νέα συνεδρία µε το
αλλαγµένο του username. Αυτό γίνεται για να υπάρχει µια συνέπεια των
αλλαγών και των ενεργειών του διαχειριστή µε τη βάση. Για παράδειγµα, αυτό
βρίσκει εφαρµογή στο παρακάτω αρχείο, όπου ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα
να διαγράψει κάποιον λογαριασµό διαχειριστή, εκτός του εαυτού του.
Αρχείο deladmin.php
Στο αρχείο deladmin.php,ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να διαγράψει τον
λογαριασµό κάποιου άλλου διαχειριστή. Η σελίδα που φαίνεται στον διαχειριστή
είναι η παρακάτω.
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Εικόνα 3.15 ∆ιαγραφή λογαριασµού διαχειριστή

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα, όλοι οι διαχειριστές της
βάσης, εκτός όµως του τρέχοντος. Αυτό γίνεται για να µην µπορεί ο διαχειριστής
να διαγράψει τον λογαριασµό του. Ο php κώδικας που αναφέρεται στην
παραπάνω λειτουργία, εφόσον έχει γίνει η σύνδεση στη βάση είναι ο παρακάτω.

if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
if ($delAdmin!= "")
{
$SQLcmd = "DELETE FROM admin WHERE xadminid=$ delAdmin ";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
}
$SQLcmd = "SELECT * FROM admin WHERE xuseradmin!='$currentadmin'";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
print
"<h1
align='left'>
<FONT
align='left'
SIZE='3'
COLOR='#993333'><B>∆ιαγραφή
λογαριασµου
διαχειριστή</B></FONT></h1><P><BR><BR><CENTER><B>Πατήστε
το
εικονίδιο
<IMG SRC='../images1/delete.png' WIDTH='16' HEIGHT='16'
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BORDER='0'>
αν επιθυµείτε την διαγραφή του λογαριαµού κάποιου
διαχειριστή.<BR></B></CENTER><P><P><BR><HR><BR>
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print
"<p><table
border='0'
width='600'
style='border:solid;borderwidth:1;border-color:purple'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr><td width='200' align='right'></td><td width='400'></td>
<td width='100' align='center' rowspan='9'>
<a href = 'deladmin.php? idDel = {$row ['xadminid'] }'> <img border = '0'
src='../images1/delete.png'ALT='∆ιαγραφή'></a></td></tr><tr><td
width='200'align='right'><b>Username:</b><td>{$row['xuseradmin']}</td></tr>
<tr><td
width='200'align='right'><b>Password:</b><td>{$row['xpassadmin']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>email :</b><td>{$row['mail']}</td></tr>
</tr><tr height='10'><td></td></tr></table>";
}
print "<br>";
}
mysql_close($connect);
?>
Από τον πίνακα που παρουσιάζεται στον διαχειριστή, µπορεί να διαγράψει
κάποιον άλλον πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Με το πάτηµα του εικονιδίου
διαγραφής, φορτώνουµε ξανά το ίδιο αρχείο µε τον κωδικό του προς διαγραφή
διαχειριστή

να

καταχωρείται

στη

µεταβλητή

idDel

µε

την

εντολή

<a

href='deladmin.php?idDel= {$row['xadminid']}'>
<img border='0' src='../images1/delete.png'ALT='∆ιαγραφή'></a>. Η τιµή αυτής
της τιµής περνάει στη µεταβλητή delAdmin µε την εντολή $delAdmin =
$_GET['idDel'];. Έτσι βλέπουµε ότι την πρώτη φορά που φορτώνεται η σελίδα η
µεταβλητή $delAdmin είναι κενή για αυτό προσπερνάει τον έλεγχο if ($delAdmin
!= "") και εµφανίζεται ο πίνακας µε τους υπόλοιπους διαχειριστές.
Αρχείο ethelontismosadmin.php
Από αυτή τη σελίδα, ο διαχειριστής ενηµερώνει τον ιστότοπο του φορέα στην
αντίστοιχη σελίδα Προγραµµάτων εθελοντισµού, των χρηστών.
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Εικόνα 3.16 Σελίδα καταχώρησης νέου Προγράµµατος εθελοντισµού

Υπάρχει, λοιπόν, η παρακάτω φόρµα, σε html κώδικα, στην οποία ο διαχειριστής
καταχωρεί λεπτοµέρειες για το εκάστοτε πρόγραµµα εθελοντισµού και κάθε νέα
καταχώρησή του εµφανίζεται σαν νέα εγγραφή στον πίνακα της σελίδας
ethelontismos.php, του ιστότοπου των χρηστών και καταχωρείται επίσης σαν νέα
εγγραφή στον πίνακα events της βάσης. Αντίστοιχα, λειτουργούν και οι σελίδες
για το ανέβασµα εκδροµών, ερευνών και προκυρύξεων, από τον διαχειριστή (βλ.
Παράρτηµα, ekdromesadmin.php, ereunaadmin.php, prokirikseisadmin.php).

<FORM METHOD=POST ACTION="ethelontismosadmin.php" name="myform">
<FONT SIZE="2" COLOR="#666633"><CENTER><H5>Εδώ µπορείτε να
καταχωρήσετε
νέα
προγράµµατα
εθελοντισµού
στην
ιστοσελίδα.
</H5></CENTER></FONT><BR>
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR>
<TD>Τίτλος:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="eventtitle"></TD></TR>
<TR>
<TD>Περιγραφή:</TD>
<TD><TEXTAREA
NAME="event"
ROWS="5"
COLS="30">
</TEXTAREA></TD></TR>
<TR>

75

<TD> Επισυναπτόµενο αρχείο:</TD>
<TD >
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="200000">
<input type="file" name='attach' runat='server' id='file' value="aaa"
style="border:1;border-style:solid;width:700;"> </TD></TR>
<TR>
<TD> Ηµεροµηνία δραστηριότητας:</TD>
<TD>Ηµέρα <INPUT TYPE="text" NAME="day" size='1' maxlength='2'
value='HH'>
Μήνας <INPUT TYPE="text" NAME="month" size='1' maxlength='2'
value='MM'>
Έτος <INPUT TYPE="text" NAME="year" size='2' maxlength='4'
value='EEEE'></TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT TYPE="button" value="Υποβολή" onclick="check_fields();">
</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>
Με το πάτηµα του κουµπιού «Υποβολή» της φόρµας, καλείται η συνάρτηση
check_fields(). Η συνάρτηση αυτή ελέγχει την ορθότητα των πεδίων που
αφορούν την ηµεροµηνία. Συγκεκριµένα ελέγχει αν το έτος που καταχωρείται
είναι µικρότερο του τρέχοντος, αν ο µήνας δεν παίρνει τιµές από 1-12, αν η
ηµέρα δεν παίρνει τιµές από 1-31, και τέλος ελέγχει αν έχουµε δώσει τιµή ηµέρας
31 µε κάποιον µήνα που δεν έχει τόσες µέρες. Αν ισχύει κάτι από αυτά, ο
διαχειριστής λαµβάνει µήνυµα λάθους. Ο κώδικας της συνάρτησης ακολουθεί.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var mydate=new Date();
var currentyear=mydate.getFullYear();
if ((document.myform.year.value<currentyear) ||
(document.myform.day.value<1 || document.myform.day.value>31) ||
(document.myform.month.value<1 || document.myform.month.value>12) ||
(document.myform.day.value==31 && (document.myform.month.value==2 ||
document.myform.month.value==4 || document.myform.month.value==6 ||
document.myform.month.value==9 || document.myform.month.value==11)) ||
(document.myform.month.value==2 && document.myform.day.value==29))
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{
alert("λάθος στην ηµεροµηνία.\nΕίτε έτος µικρότερου του τρέχοντος,\nείτε
λάθος στην τιµή του µήνα ή της ηµέρας");
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
//-->
</SCRIPT>
Στον κώδικα php που ακολουθεί, βλέπουµε 2 νέες µεταβλητές, την $date και την
$datetime. Η πρώτη περιέχει τις τιµές των 3 πεδίων της φόρµας που αφορούσαν
το έτος, το µήνα και την ηµέρα, και φαίνεται σαν ολοκληρωµένη ηµεροµηνία, η
οποία θα καταχωρηθεί στον πίνακα events στο πεδίο xdate που αφορά την
ηµεροµηνία διεξαγωγής της δραστηριότητας. Η δεύτερη µεταβλητή περιέχει την
τρέχουσα ηµεροµηνία η οποία θα καταχωρηθεί στον πίνακα events στο πεδίο
xdatetime

που

αντιπροσωπεύει

δραστηριότητας στον ιστότοπο.

την

ηµεροµηνία

καταχώρησης

της

Τα αρχεία που ανεβάζει ο διαχειριστής,

τοποθετούνται στον φάκελο admin/files που υπάρχει στο γενικότερο φάκελο του
ιστότοπου. Το όνοµα του αρχείου τοποθετείται και στον πίνακα events της βάσης
στο πεδίο xattach. Όταν η δραστηριότητα θα εµφανιστεί στον χρήστη, µέσα από
το αρχείο ethelontismos.php, υπάρχει υπερσύνδεσµος στο όνοµα του αρχείου, η
οποία δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει το αρχείο αυτό ή να το
αποθηκεύσει.

{
$login = trim($_POST['login']);
$eventtitle= trim($_POST['eventtitle']);
$event= trim($_POST['event']);
$day=trim($_POST['day']);
$month=trim($_POST['month']);
$year=trim($_POST['year']);
$date= $year."-".$month."-".$day;
$eventcategory="Προγράµµατα εθελοντισµού";
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$datetime=date('Y-m-d');
$attach =basename($_FILES['attach']['name']);
$targetPath='./files/';
$targetPath=$targetPath . basename($_FILES['attach']['name']);
if (move_uploaded_file($_FILES['attach']['tmp_name'],$targetPath))
{
echo "<BR><BR>Εισάγατε επιτυχώς το συγκεκριµένο πρόγραµµα
εθελοντισµού στην ιστοσελίδα. <BR>Αν θέλετε, µπορείτε να συνεχίσετε την
εισαγωγή νέων προγραµµάτων.";
}
else
{
echo "Αποτυχία στο ανέβασµα του αρχείου";
}
//αρχη ερωτηµάτων
$sql3="INSERT INTO events values (null, '$eventcategory', '$eventtitle', '$event',
'$attach', '$date','$datetime')";
mysql_query($sql3);
mysql_close($connect);
}
?>
Στο παράρτηµα υπάρχει ο κώδικας για τα αντίστοιχα αρχεία ενηµέρωσης των
υπολοίπων δραστηριοτήτων που ανεβάζει στον ιστότοπο ο διαχειριστής.
Αρχείο sendnewsletters.php
Μέσα από το αρχείο αυτό ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να στείλει e-mail, σε
όλους αυτούς που επιθυµούν να λαµβάνουν newsletters. Η όλη διαδικασία
επιτυγχάνεται µε την βοήθεια της συνάρτησης mail(). Η φόρµα από την οποία ο
διαχειριστής στέλνει το οµαδικό e-mail παρουσιάζεται στην εικόνα 3.17.

<FORM METHOD="POST" ACTION="sendnewsletters.php" name="myform">
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR>
<TD>Θέµα:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="subject">
</TD></TR>
<TR>
<TD>Μήνυµα:</TD>
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<TD><TEXTAREA
NAME="message"
ROWS="20"
COLS="30"></TEXTAREA>
</TD></TR>
<TR>
<TD>from e-mail:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="newsmail" value="oursite@yahoo.gr">
</TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT TYPE="submit" value="Υποβολή"></TD>
</TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT TYPE="reset" value="Καθαρισµός"></TD>
</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>

Εικόνα 3.17 Σελίδα αποστολής Newsletter

ο κώδικας php της σελίδας εµφανίζεται παρακάτω.

<?php
if ($login=="ok")
{
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error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
$subject= $_POST['subject'];
$message= $_POST['message'];
$newsmail= $_POST['newsmail'];
$SQLcmd = "SELECT smtp, mail FROM admin;";
$results = mysql_query($SQLcmd, $connect);
$row = mysql_fetch_array($results);
$smtp = $row['smtp'];
$email = $row['mail'];
ini_set("SMTP", $smtp);
ini_set("sendmail_from", $mail);
ini_set("max_execution_time", 60);
$SQLcmd = "SELECT xmail, xnewsmail FROM login, newslettersusers;";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
while($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
$to .= ",{$row['email']}";
}
mail($to, $subject, $message, "MIME-Version: 1.0\n" . "content-type: text/html;
charset=iso-8859-7");
}
mysql_close($connect);
}
?>
Αρχείο uploadcheck.php
Σε αυτό το αρχείο γίνεται έλεγχος των φωτογραφιών που έχει ανεβάσει ένα
εγγεγραµµένο µέλος

στον ιστότοπο, από τον διαχειριστή. Το ανέβασµα

φωτογραφιών των χρηστών γίνεται στο αρχείο uploadusers.php µέσω µιας
φόρµας. Τα αρχεία φωτογραφιών τοποθετούνται σε έναν πίνακα στη βάση µε το
όνοµα uploadusersphotos. Συγκεκριµένα εισάγονται µε την παρακάτω sql εντολή:
INSERT INTO uploadusersphotos values (null, '$currentuser', '$phototitle',
'$attach')"; Στον πίνακα κρατούνται το username του µέλους που ανέβασε τη
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φωτογραφία, ο τίτλος της και το όνοµα του αρχείου της φωτογραφίας. Οι
φωτογραφίες (ως αρχεία) αποθηκεύονται στον φάκελο admin/uploadusers. Οι
φωτογραφίες αυτές θα πρέπει πρώτα να ελεγχθούν από τον διαχειριστή πριν
εµφανιστούν στον ιστότοπο, ώστε να αποφευχθεί το ανέβασµα άσχετων µε το
θέµα του ιστοτόπου αρχείων ή αρχείων προσβλητικού περιεχοµένου και ακόµα,
να διαλεχτούν οι καλύτερες ποιοτικά φωτογραφίες για εµφάνιση στην ιστοσελίδα.
Η σελίδα που αντικρύζει ο διαχειριστής είναι της εικόνας που ακολουθεί.

Εικόνα 3.18 Έλεγχος φωτογραφιών από τον διαχειριστή

Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να διαγράψει µια εικόνα, αρκεί να πατήσει µε το
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση µια
µεταβλητή µε το όνοµα $delphoto παίρνει τον κωδικό της προς διαγραφή
φωτογραφίας µε την εντολή $delphoto = $_GET['idphoto']; Έτσι η συγκεκριµένη
φωτογραφία διαγράφεται από τον πίνακα uploadusersphotos. Έπειτα οι
εναποµείναντες φωτογραφίες αντιγράφονται στον πίνακα finalphotos της βάσης ο
οποίος κρατά και τις τελικές φωτογραφίες που θα εµφανιστούν στον ιστότοπο του
φορέα.
Αν ο διαχειριστής δεν επιθυµεί να διαγράψει κάποια φωτογραφία τότε θα πρέπει
να πατήσει το κουµπί «Επιβεβαίωση όλων» που βρίσκεται στην αρχή της
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σελίδας. Στην περίπτωση αυτή καλείται µια JavaScript συνάρτηση µε το όνοµα
photosok(). Στη συνάρτηση αυτή ελέγχεται αν όντως ο διαχειριστής θέλει όλες οι
φωτογραφίες να εµφανιστούν στον ιστότοπο του φορέα. Η εικόνα που θα
εµφανιστεί στον διαχειριστή κατά την επιβεβεβαίωση είναι αυτή της εικόνας 3.19.
Αν ο διαχειριστής πατήσει ok, τότε καταχωρείται στην php µεταβλητή
insertphotos η τιµή yes, όπως φαίνεται και στον παρακάτω JavaScript κώδικα.
Έτσι στον κυρίως php κώδικα, ελέγχεται η τιµή της µεταβλητής insertphotos. Αν
είναι yes, τότε όλες οι εγγραφές του πίνακα uploadusersphotos αντιγράφονται
στον πίνακα finalphotos, αφού εχουν πρώτα διαγραφεί οι παλαιότερες εγγραφές.
Αναλυτικότερα, στον κώδικα php που εµφανίζεται λίγο παρακάτω.
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function photosok()
{
var choice="yes";
var met=window.confirm('Όλες οι φωτογρααφίες θα εµφανιστούν στον
χρήστη');
if (met==true)
window.location = "uploadcheck.php?insertphotos="+choice;
}
//-->
</SCRIPT>

Εικόνα 3.19 Παράθυρο επιβεβεβαίωσης φωτογραφιών
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Κώδικας php του αρχείου uploadcheck.php
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$delphoto = $_GET['idphoto'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
if ($delphoto != "")
{
$SQLcmd = "DELETE FROM uploadusersphotos
WHERE uploadid=$delphoto;";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
//εφόσον διαγράφονται εικόνες παίρνουµε τις
εναποµείναντες και τις εισαγουµε σε άλλον πινακα
τον finalphotos
//απο τον οποιο θα εµφανιζονται οι φωτογραφιες
στον χρήστη
//πρωτα σβήνουµε τις εγγραφες απο τον πινακα
finalphotos και µετά προσθέτουµε αυτές απο τον
πίνακα uploadusersphotos
$sql1="DELETE FROM finalphotos";
$qu1=mysql_query($sql1, $connect);
$sql2="INSERT INTO finalphotos SELECT * FROM
uploadusersphotos order by uploadid desc";
//$sql2="SELECT * INTO finalphotos FROM
uploadusersphotos";
$qu2=mysql_query($sql2, $connect);
}
$SQLcmd = "SELECT * FROM uploadusersphotos
order by uploadid desc;";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
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print
"<h1
align='left'>
<FONT
align='left'
SIZE='3'
COLOR='#993333'><B>Έλεγχος φωτογραφιών ανεβασµένες απο τους
χρήστες</B></FONT></h1><BR>";
print "<B>Πατήστε µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στη
φωτογραφία αν επιθυµείτε την διαγραφή κάποιας. Αν θεωρείται όλες τις
φωτογραφίες κατάλληλες πατήστε το κουµπί.<BR></B><P><P><INPUT
TYPE='button' value='Επιβεβαίωση όλων' onclick='photosok()'><BR><BR>";
//εµφάνιση φωτογραφιών
print"<P><table
border='0'
width='600'
style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr
height='10'><td
width='25%'><CENTER><B>Χρήστης</B></CENTER></td>
<td
width='25%'><CENTER><B>Τίτλος</B></CENTER></td>
<td
><CENTER><B>Φωτογραφία</B></CENTER></td></tr>";
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr
height='10'><td
width='25%'
align='center'>{$row['upusername']}</td><td
width='25%'
align='center'>{$row['phototitle']}</td><td
align='center'><a
href='uploadcheck.php?idphoto={$row['uploadid']}'><IMG
SRC='uploadusers/{$row['photo']}' width='25%' height='20%' ></a></td></tr>";
}
print "</table>";
print "<br>";
//όταν δεν θελω να σβήσω καµία φωτογραφία και εχω πατήσει το κουµπί
που σηµαινει οτι τις δεχοµαι ολες
if ($insertphotos == "yes")
{
$sql1="DELETE FROM finalphotos";
$qu1=mysql_query($sql1, $connect);

$sql2="INSERT
INTO
finalphotos
SELECT
uploadusersphotos order by uploadid desc";
$qu2=mysql_query($sql2, $connect);
}
mysql_close($connect);}
?>
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*

FROM

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Περιήγηση στον Ιστότοπο
Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουµε µια παρουσίαση της εφαρµογής, στην
προσπάθειά µας να παρουσιάσουµε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένα την
περιήγηση ενός χρήστη, στον ιστότοπο του φορέα.

Εικόνα 4.1 Αρχική, αρχείο index.php

Η Εικόνα 4.1, αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα της εφαρµογής (index.php) και
καλωσορίζει τον χρήστη, ενώ του δίνει κάποιες γενικές πληροφορίες για το
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Σ’ αυτή τη σελίδα µπορεί ο χρήστης να
επιστρέψει ακολουθώντας τον πρώτο υπερσύνδεσµο του κεντρικού µενού,
Αρχική.

Το κεντρικό µενού περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες:
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Οικοσύστηµα
Σ’ αυτή την ενότητα παρουσιάζεται στον επισκέπτη του ιστότοπου το
οικοσύστηµα του Ε.Π.Β.Π. Συγκεκριµένα, στο αναδυόµενο µενού Οικοσύστηµα,
περιλαµβάνονται οι σελίδες:


idiaiteraXaraktiristika.php, στην οποία παρουσιάζονται γενικά τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,



oreografia.php,

που

αντιστοιχεί

σε

µια

παρουσίαση

της

ορεογραφίας της περιοχής (Εικ. 4.2)

Εικόνα 4.2 Ορεογραφία



hlorida.php, που αντιστοιχεί σε µια παρουσίαση της χλωρίδας της
περιοχής, (Εικ. 4.3)



panida.php, που αντιστοιχεί σε µια παρουσίαση της πανίδας της
περιοχής,



klima.php, που αντιστοιχεί σε µια παρουσίαση του κλίµατος της
περιοχής και στην οποία υπάρχει ένας πίνακας, που αναµεταδίδει
από τη σελίδα πρόγνωσης καιρού, www.freemeteo.com , τις
τρέχουσες καιρικές συνθήκες σε τρία δηµοφιλή σηµεία του
Ε.Π.Β.Π., (Εικ.4.4).
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Εικόνα 4.3 Χλωρίδα

Εικόνα 4.4 Κλίµα
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Άνθρωποι & Πολιτισµός
Σ’ αυτή την ενότητα του κεντρικού µενού, παρουσιάζεται στον επισκέπτη του
ιστότοπου το ανθρωπογενές περιβάλλον του Ε.Π.Β.Π. Συγκεκριµένα, στο
αναδυόµενο µενού Άνθρωποι & Πολιτισµός, περιλαµβάνονται οι σελίδες:


istoria.php, που περιλαµβάνει τα ευρήµατα στην περιοχή από την
προϊστορία ως το Βυζάντιο.



politismos.php, που αντίστοιχα αναλύει τα στοιχεία του πολιτισµού
της περιοχής.



oikismoi.php, που αναφέρει τους οικισµούς που περιλαµβάνονται
σήµερα στο πάρκο.



gefyria.php, που παρουσιάζει τα γεφύρια- µνηµεία του πάρκου και



monastiria.php, που παρουσιάζει τα µοναστήρια που υπάρχουν
στο πάρκο (Εικ. 4.5)

Εικόνα 4.5 Μοναστήρια

Περιοχή
Στην ενότητα Περιοχή του κεντρικού µενού, περιλαµβάνονται κάποιες χρήσιµες
πληροφορίες για τον επισκέπτη του πάρκου. Συγκεκριµένα, η ενότητα Περιοχή
περιέχει τις σελίδες genikesPlirofories.php, prosvasi.php, topikiAutodioikisi.php,
xrisimaTilefona.php,
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xrisimoiSundesmoi.php, που περιέχουν κάποιες γενικές

πληροφορίες, πληροφορίες για την

πρόσβαση στο πάρκο, για την τοπική

αυτοδιοίκηση, κάποια χρήσιµα τηλέφωνα και κάποιους χρήσιµους συνδέσµους
(Εικ. 4.6) αντίστοιχα, για τους χρήστες που θέλουν να επισκεφθούν το πάρκο.

Ενδεικτικά, παρουσιάζεται παρακάτω η σελίδα xrisimoiSundesmoi.php της
συγκεκριµένης ενότητας.

Εικόνα 4.6 Χρήσιµοι Σύνδεσµοι, αρχείο xrisimoiSundesmoi.php

Χάρτης
Η ενότητα Χάρτης, περιέχει τον σύνδεσµο διαδραστικός χάρτης περιοχής, και
οδηγεί τον χρήστη σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του browser του, στο οποίο
υπάρχει µια ξεχωριστή εφαρµογή, κατασκευασµένη µε το Adobe Flash 9.

Εκεί υπάρχει ο χάρτης όλης της περιοχής και ένα ξεχωριστό µενού για την
συγκεκριµένη εφαρµογή, µε τη βοήθεια του οποίου, ο χρήστης µπορεί να
γνωρίσει γραφικά, τα όρια και τις ζώνες προστασίας του πάρκου, να δει κάποια
επιλεγµένα αξιοθέατα και να πάρει κάποιες επιπλέον πληροφορίες για την
βλάστηση της περιοχής (Εικ. 4.7)
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Εικόνα 4.7 Χάρτης Βλάστησης, εφαρµογή σε Flash 9.

Φωτογραφικό Άλµπουµ
Στην ενότητα φωτογραφικό άλµπουµ του κεντρικού µενού, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να δει φωτογραφίες από την χλωρίδα, την πανίδα, τους οικισµούς,
καθώς και κάποιους ναούς και γεφύρια που θα συναντήσει αν επισκεφθεί το εθν.
Πάρκο Β. Πίνδου.
Ενδεικτικά, στην Εικόνα 4. 8, υπάρχει η σελίδα της χλωρίδας του Πάρκου.
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Εικόνα 4.8 Χλωρίδα, αρχείο hloridaGal.php.

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στις σελίδες του µενού φωτογραφικό
άλµπουµ, δεν είναι διαθέσιµες προς αποθήκευση από τον χρήστη. Ο χρήστης
µπορεί να αποθηκεύσει το υλικό που βρίσκεται στο τελευταίο µενού, Downloads.
Downloads
Αυτή η ενότητα, περιλαµβάνει την σελίδα afisesdl.php (Εικ. 4.9), στην οποία
υπάρχουν διαθέσιµες για αποθήκευση από τον χρήστη, κάποιες αφίσες του
φορέα διαχείρισης εθν. πάρκου Β. Πίνδου, την σελίδα diadromes1.php, στην
οποία υπάρχει εσωτερικός σύνδεσµος στην σελίδα diadromes2.php (Εικ. 4.10),
στην

οποία

περιγράφονται

αναλυτικά

κάποιες

περιπατητικές-ορειβατικές

διαδροµές στο Πάρκο και την σελίδα xartisdl.php, που περιλαµβάνει έναν επίσης
διαθέσιµο προς αποθήκευση χάρτη του Πάρκου (Εικ. 4.11).
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Εικόνα 4.9 Αφίσες.

Εικόνα 4.10 ∆ιαδροµές.
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Εικόνα 4.11 Χάρτης.

Όλες οι φωτογραφίες των παραπάνω σελίδων, µεγεθύνονται σε ξεχωριστό
παράθυρο του περιηγητή και µπορούν να αποθηκευτούν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ιστότοπος από την πλευρά του χρήστη
Αρχείο Menu.php
<!-- QuickMenu Structure [Menu 0] -->
<ul id="qm0" class="qmmc">
<li><a class="qmparent" href="index.php">Αρχική</a>
<li><a class="qmparent" href="javascript:void(0)">Οικοσύστηµα</a>
<ul>
<li><a
href="idiaiteraXaraktiristika.php">Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά</a></li>
<li><a href="oreografia.php">Ορεογραφία</a></li>
<li><a href="hlorida.php">Χλωρίδα</a></li>
<li><a href="panida.php">Πανίδα</a></li>
<li><a href="klima.php">Κλίµα</a></li>
</ul></li>
<li><a class="qmparent" href="javascript:void(0)" >΄Ανθρωποι &
Πολιτισµός</a>
<ul>
<li><a href="istoria.php">Ιστορία</a></li>
<li><a href="politismos.php">Πολιτισµός</a></li>
<li><a href="oikismoi.php">Οικισµοί</a></li>
<li><a href="gefyria.php">Γεφύρια</a></li>
<li><a href="monastiria.php">Μοναστήρια</a></li>
</ul></li>
<li><a class="qmparent" href="javascript:void(0)" >Περιοχή</a>
<ul>
<li><a href="genikesPlirofories.php">Γενικές πληροφορίες</a></li>
<li><a href="prosvasi.php">Πρόσβαση</a></li>
<li><a href="topikiAutodioikisi.php">Τοπική αυτοδιοίκηση</a></li>
<li><a href="xrisimaTilefona.php">Χρήσιµα τηλέφωνα</a></li>
<li><a href="xrisimoiSundesmoi.php">Χρήσιµοι Σύνδεσµοι</a></li>
</ul></li>
<li><a class="qmparent" href="javascript:void(0)">Χάρτης</a>
<ul>
<li><a href="xartis.php" target='_blank'>∆ιαδραστικός χάρτης
περιοχής</a></li>
</ul></li>
<li><a
class="qmparent"
href="javascript:void(0)">Φωτογραφικό
΄Αλµπουµ</a>
<ul>
<li><a href="hloridaGal.php">Χλωρίδα</a></li>
<li><a href="panidaGal.php">Πανίδα</a></li>
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<li><a href="oikismoiGal.php">Οικισµοί</a></li>
<li><a href="naoiGal.php">Ναοί</a></li>
<li><a href="gefyriaGal.php">Γεφύρια</a></li>
<li> <a href="userphotos.php">Φωτογραφίες χρηστών</a> </li>
</ul></li>
<li><a class="qmparent" href="javascript:void(0)">Downloads</a>
<ul>
<li><a href="afisesdl.php">Αφίσες</a></li>
<li><a href="diadromes1.php">∆ιαδροµές</a></li>
<li><a href="xartisdl.php">Χάρτης</a></li>
</ul></li>
<li class="qmclear">&nbsp;</li></ul>
Αρχείο index.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title></head><body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h4>ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ</h4>
<p>Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου περιλαµβάνει την περιοχή Βίκου - Αώου,
την περιοχή της Βάλια Κάλντα και την µεταξύ τους περιοχή.
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Το πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό θα σας µυήσει σε αυτό το
συναρπαστικό τοπίο όπου η φύση, παρθένα κι αµόλευτη, κρύβει στοργικά στην
αγκαλιά της όσα το ανθρώπινο χέρι µε σεβασµό και καλαισθησία δηµιούργησε
στο πέρασµα των αιώνων.</p>
<p>Η παρακάτω ιστοσελίδα θα σας µυήσει σε αυτό το συναρπαστικό τοπίο όπου
η φύση, παρθένα κι αµόλευτη, κρύβει στοργικά στην αγκαλιά της όσα το
ανθρώπινο χέρι µε σεβασµό και καλαισθησία δηµιούργησε στο πέρασµα των
αιώνων.</p>
<h4>ΤΟ ΠΑΡΚΟ</h4>
<p>Το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελλάδα στα
όρια των Νοµών Ιωαννίνων και Γρεβενών. Έχει έκταση περίπου 2000 στρέµµατα
και είναι το µεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο της χώρας µας. Περιλαµβάνει δύο
Εθνικούς ∆ρυµούς: Βίκου- Αώου και Πίνδου (Βάλια Κάλντα), καθώς και τη µεταξύ
τους γεωγραφική περιοχή.</p>
<p>Συνολικά, στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου περιλαµβάνονται 9 από τις
239 περιοχές της χώρας µας που ανήκουν στο Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Προστατευόµενων Περιοχών: «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000). Από αυτές οι επτά
ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Εθνικό Πάρκο, ενώ οι δύο κατά ένα µέρος τους.
Επίσης στο Εθνικό Πάρκο περιλαµβάνεται µια περιοχή που είναι χαρακτηρισµένη
ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.</p>
<p>Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:
(α) Εθνικός ∆ρυµός Βίκου-Αώου, (β) Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλνταπυρήνας), (γ) Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλντα- ευρύτερη περιοχή), (δ)
Όρος Τύµφη (Γκαµήλα), (ε) Όρος Σµόλικας, (στ) Όρος Βασιλίτσα, (ζ) Κεντρικό
Ζαγόρι, (η) Όρος Μιτσικέλι, (θ) Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο- Κατάρα), (ι) Όρος
Όρλιακας (Τοπίο ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους).</p>
<p>ΟΡΕΙΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:
Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου περιλαµβάνει τα ορεινά συγκροτήµατα που
απαρτίζουν το µεγαλύτερο µέρος από το βόρειο τµήµα της οροσειράς της
Πίνδου, της µεγαλύτερης και σηµαντικότερης οροσειράς της χώρας. µας. Οι
κυριότεροι ορεινοί όγκοι που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Πάρκο είναι: ο
Σµόλικας, το δεύτερο σε ύψος βουνό της Ελλάδας (2637µ.), η Τύµφη (2497µ.), η
Βασιλίτσα (2249µ.), ο Λύγκος (2177µ.), ο Ζυγός (1820µ), και αρκετά άλλα
µικρότερα σε έκταση και υψόµετρο βουνά, όπως η Τραπεζίτσα (2022µ.), η
Τσούκα Ρόσσα (1987µ.), το Φλάµπουρο (1914µ.), ο Κλέφτης (1846µ.), το
Μιτσικέλι (1810µ.), ο Κουκουρούντζος (1785µ.), η Κούστα (1731µ.), ο Κοζιακός
(1622µ) και ο Όρλιακας (1443µ.).</p>
<p>ΓΕΩΛΟΓΙΑ:
Στο βόρειο και κεντρικό τµήµα του Εθνικού Πάρκου, δηλαδή στον Σµόλικα, το
Φλάµπουρο, τη Βασιλίτσα, την Τσούκα Ρόσσα και τα όρη Λύγκου (Αυγό,
Μαυροβούνι) κυριαρχούν τα οφιολιθικά πετρώµατα. Αντίθετα στο νότιο και δυτικό
τµήµα του Πάρκου, δηλαδή στην Τύµφη, στην Τραπεζίτσα και στο Μιτσικέλι,
όπως επίσης και σε ορισµένα σηµεία στα κεντρικά (Κούστα, Κοζιακός) και
βορειοαναντολικά (Όρλιακας) επικρατεί ο ασβεστόλιθος. Ανάµεσα και γύρω από
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όλες τις παραπάνω περιοχές, όπου και είναι χτισµένα τα περισσότερα χωριά,
απλώνονται εκτάσεις µε φλύσχη.</p>
</div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p>
</div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div>
</body></html>
Αρχείο oreografia.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;
</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?>
</div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?>
</div>

97

<div id="right">
<H4><B>Ορεογραφία</B></H4><BR>
<p align="justify">Η οροσειρά της Πίνδου, µε µήκος 230 χιλιόµετρα και πλάτος 70
χιλ. αποτελεί την κατάληξη του τόξου των ΄Αλπεων στη Ελλάδα. Ο
<strong>Σµόλικας</strong> το δεύτερο σε ύψος µετά τον Όλυµπο βουνό (2.637
µ.) µαζί µε την <strong>Τύµφη</strong>, το <strong>Γράµµο</strong>, τη
<strong>Βασιλίτσα</strong>, τα <strong>όρη του Λύγκου</strong>, το
<strong>Μιτσικέλι</strong> και το <strong>Ζυγό</strong> είναι τα κυριότερα
βουνά τις Βόρειας Πίνδου και περιλαµβάνουν κάποιες από τις υψηλότερες
κορυφές της Ελλάδος.</p>
<div style="text-align: center;"><div style="width: 400px;"><img class="caption"
src="./images/smolikas.jpg" alt="΄Αποψη όρους Σµόλικα" title="΄Αποψη όρους
Σµόλικα"
border="0"
width="400"
height="280"><p>΄Αποψη
όρους
Σµόλικα.</p></div></div><p align="justify">Από τις βραχώδεις κορυφές και τις
πυκνοδασοµένες πλαγιές τους ρέουν πολυάριθµα ρέµατα και ποτάµια. Τα
περισσότερα καταλήγουν στον ΄Αραχθο, Αλιάκµονα και Σαραντάπορο που
αποτελούν τα εξωτερικά φυσικά όρια της Προστατευόµενης Περιοχής της
Βόρειας Πίνδου, ενώ στο εσωτερικό της ο Αώος, Βοϊδοµάτης, και Aρκουδόρευµα,
διασχίζουν τους Εθνικούς ∆ρυµούς του Βίκου-Αώου και της Βάλια-Κάντα
αντίστοιχα. </p>
<div style="text-align: center;"><div style="width: 500px;"><img class="caption"
src="./images/vikos_gorge.jpg" alt="΄Αποψη 180 µοιρών του Φαραγγιού Βίκου."
title="΄Αποψη 180 µοιρών του Φαραγγιού Βίκου" border="0" width="500"
height="188"><p>΄Αποψη 180 µοιρών του Φαραγγιού Βίκου.</p></div></div><p
align="justify">
<p align="justify">Εκτός από το εντυπωσιακό ορεινό ανάγλυφο του εδάφους,
στην περιοχή βρίσκονται δύο από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια στην Ευρώπη
(του <strong>Βίκου</strong> και του <strong>Αώου</strong>), η αποµονωµένη
ορεινή κοιλάδα της <strong>Βάλια-Κάλντα</strong>, και δεκάδες όµορφα ορεινά
χωριά µε µακρόχρονη ιστορία και ξεχωριστή αρχιτεκτονική.</p>
</div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div></body></html>
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Αρχείο hlorida.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?>
</div>
<div id="right">
<h4> Χλωρίδα </h4>
<TABLE border="0" cellspacing="5">
<TR>
<TD valign="top"><p>Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ο
εντυπωσιακός χλωριδικός πλούτος των περίπου 1.800 ειδών που περιλαµβάνει
µερικά από τα πιο σηµαντικά δείγµατα της ελληνικής χλωρίδας, οφείλεται κατά
κύριο λόγο στις µεγάλες
υψοµετρικές διαφορές, το ανάγλυφο των ορεινών συγκροτηµάτων και τις κατά
τόπους ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες.
<p>Μόνο στην περιοχή του Ζαγορίου έχουν καταγραφεί 34 τύποι οικοτόπων εκ
των οποίων οι 24 περιλαµβάνονται στην κοινοτική οδηγία 92/43 για την
«διατήρηση των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας». Οι οικότοποι
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προτεραιότητας που προστατεύονται, είναι τα δάση µαύρης πεύκης, τα µικτά
ελληνικά δάση οξιάς-µαύρης πεύκης και τα πλατύφυλλα δάση δρυός µε µαύρη
πεύκη.
</TD><TD valign="top">
<!-=============================================================
START SLIDESHOW
=============================================================
-->
<SCRIPT TYPE="text/javascript"><!-//==================================================
// slide object
//==================================================
function slide(src,link,text,target,attr) {
// This is the constructor function for the slide object.
// It is called automatically when you create a new slide object.
// For example:
// s = new slide();
// Image URL
this.src = src;
// Link URL
this.link = link;
// Text to display
this.text = text;
// Name of the target window ("_blank")
this.target = target;
// Custom duration for the slide, in milliseconds.
// This is an optional parameter.
// this.timeout = 3000
// Attributes for the target window:
// width=n,height=n,resizable=yes or no,scrollbars=yes or no,
// toolbar=yes or no,location=yes or no,directories=yes or no,
// status=yes or no,menubar=yes or no,copyhistory=yes or no
// Example: "width=200,height=300"
this.attr = attr;
// Create an image object for the slide
if (document.images) {
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this.image = new Image();
}
// Flag to tell when load() has already been called
this.loaded = false;
//-------------------------------------------------this.load = function() {
// This method loads the image for the slide
if (!document.images) { return; }
if (!this.loaded) {
this.image.src = this.src;
this.loaded = true;
}
}
//-------------------------------------------------this.hotlink = function() {
// This method jumps to the slide's link.
// If a window was specified for the slide, then it opens a new window.
var mywindow;
// If this slide does not have a link, do nothing
if (!this.link) return;
// Open the link in a separate window?
if (this.target) {
// If window attributes are specified,
// use them to open the new window
if (this.attr) {
mywindow = window.open(this.link, this.target, this.attr);
} else {
// If window attributes are not specified, do not use them
// (this will copy the attributes from the originating window)
mywindow = window.open(this.link, this.target);
}
// Pop the window to the front
if (mywindow && mywindow.focus) mywindow.focus();
} else {
// Open the link in the current window
location.href = this.link;
}
}
}
//==================================================
// slideshow object
//==================================================
function slideshow( slideshowname ) {
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// This is the constructor function for the slideshow object.
// It is called automatically when you create a new object.
// For example:
// ss = new slideshow("ss");
// Name of this object
this.name = slideshowname;
// When we reach the last slide, should we loop around to start the slideshow
again?
this.repeat = true;
// Number of images to pre-fetch.
// -1 = preload all images.
this.prefetch = -1;
// IMAGE element on your HTML page.
this.image;
// ID of a DIV element on your HTML page that will contain the text.
this.textid;
// TEXTAREA element on your HTML page.
this.textarea;
// Milliseconds to pause between slides.
// Individual slides can override this.
this.timeout = 3000;
// Hook functions to be called before and after updating the slide
// this.pre_update_hook = function() { }
// this.post_update_hook = function() { }
// These are private variables
this.slides = new Array();
this.current = 0;
this.timeoutid = 0;
//-------------------------------------------------// Public methods
//-------------------------------------------------this.add_slide = function(slide) {
// Add a slide to the slideshow.
// For example:
// SLIDES1.add_slide(new slide("s1.jpg", "link.html"))
var i = this.slides.length;
// Prefetch the slide image if necessary
if (this.prefetch == -1) {
slide.load();
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}
this.slides[i] = slide;
}
//-------------------------------------------------this.play = function(timeout) {
// This method implements the automatically running slideshow.
// If you specify the "timeout" argument, then a new default
// timeout will be set for the slideshow.
// Make sure we're not already playing
this.pause();
// If the timeout argument was specified (optional)
// then make it the new default
if (timeout) {
this.timeout = timeout;
}
// If the current slide has a custom timeout, use it;
// otherwise use the default timeout
if (typeof this.slides[ this.current ].timeout != 'undefined') {
timeout = this.slides[ this.current ].timeout;
} else {
timeout = this.timeout;
}
// After the timeout, call this.loop()
this.timeoutid = setTimeout( this.name + ".loop()", timeout);
}
//-------------------------------------------------this.pause = function() {
// This method stops the slideshow if it is automatically running.
if (this.timeoutid != 0) {
clearTimeout(this.timeoutid);
this.timeoutid = 0;
}
}
//-------------------------------------------------this.update = function() {
// This method updates the slideshow image on the page
// Make sure the slideshow has been initialized correctly
if (! this.valid_image()) { return; }
// Call the pre-update hook function if one was specified
if (typeof this.pre_update_hook == 'function') {
this.pre_update_hook();
}
// Convenience variable for the current slide
var slide = this.slides[ this.current ];
// Determine if the browser supports filters
var dofilter = false;
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if (this.image &&
typeof this.image.filters != 'undefined' &&
typeof this.image.filters[0] != 'undefined') {
dofilter = true;
}
// Load the slide image if necessary
slide.load();
// Apply the filters for the image transition
if (dofilter) {
// If the user has specified a custom filter for this slide,
// then set it now
if (slide.filter &&
this.image.style &&
this.image.style.filter) {
this.image.style.filter = slide.filter;
}
this.image.filters[0].Apply();
}
// Update the image.
this.image.src = slide.image.src;
// Play the image transition filters
if (dofilter) {
this.image.filters[0].Play();
}
// Update the text
this.display_text();
// Call the post-update hook function if one was specified
if (typeof this.post_update_hook == 'function') {
this.post_update_hook();
}
// Do we need to pre-fetch images?
if (this.prefetch > 0) {
var next, prev, count;
// Pre-fetch the next slide image(s)
next = this.current;
prev = this.current;
count = 0;
do {
// Get the next and previous slide number
// Loop past the ends of the slideshow if necessary
if (++next >= this.slides.length) next = 0;
if (--prev < 0) prev = this.slides.length - 1;
// Preload the slide image
this.slides[next].load();
this.slides[prev].load();
// Keep going until we have fetched
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// the designated number of slides
} while (++count < this.prefetch);
}
}
//-------------------------------------------------this.goto_slide = function(n) {
if (n == -1) {
n = this.slides.length - 1;
}
if (n < this.slides.length && n >= 0) {
this.current = n;
}
this.update();
}
//-------------------------------------------------this.goto_random_slide = function(include_current) {
// Picks a random slide (other than the current slide) and displays it.
// If the include_current parameter is true, then See also: shuffle()
var i;
// Make sure there is more than one slide
if (this.slides.length > 1) {
// Generate a random slide number,
// but make sure it is not the current slide
do {
i = Math.floor(Math.random()*this.slides.length);
} while (i == this.current);
// Display the slide
this.goto_slide(i);
}
}
//-------------------------------------------------this.next = function() {
// This method advances to the next slide.
// Increment the image number
if (this.current < this.slides.length - 1) {
this.current++;
} else if (this.repeat) {
this.current = 0;
}
this.update();
}
//-------------------------------------------------this.previous = function() {
// This method goes to the previous slide.
// Decrement the image number
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if (this.current > 0) {
this.current--;
} else if (this.repeat) {
this.current = this.slides.length - 1;
}
this.update();
}
//-------------------------------------------------this.shuffle = function() {
// This method randomly shuffles the order of the slides.
var i, i2, slides_copy, slides_randomized;
slides_copy = new Array();
for (i = 0; i < this.slides.length; i++) {
slides_copy[i] = this.slides[i];
}
slides_randomized = new Array();
do {
// Pick a random slide from those that remain
i = Math.floor(Math.random()*slides_copy.length);
// Add the slide to the end of the randomized array
slides_randomized[ slides_randomized.length ] =
slides_copy[i];
// Remove the slide from the sequential array,
// so it cannot be chosen again
for (i2 = i + 1; i2 < slides_copy.length; i2++) {
slides_copy[i2 - 1] = slides_copy[i2];
}
slides_copy.length--;
// Keep going until we have removed all the slides
} while (slides_copy.length);
// Now set the slides to the randomized array
this.slides = slides_randomized;
}

//-------------------------------------------------this.get_text = function() {
// This method returns the text of the current slide
return(this.slides[ this.current ].text);
}
//-------------------------------------------------this.get_all_text = function(before_slide, after_slide) {
all_text = "";
// Loop through all the slides in the slideshow
for (i=0; i < this.slides.length; i++) {
slide = this.slides[i];
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if (slide.text) {
all_text += before_slide + slide.text + after_slide;
}
}
return(all_text);
}
//-------------------------------------------------this.display_text = function(text) {
// Display the text for the current slide
// If the "text" arg was not supplied (usually it isn't),
// get the text from the slideshow
if (!text) {
text = this.slides[ this.current ].text;
}
// If a textarea has been specified,
// then change the text displayed in it
if (this.textarea && typeof this.textarea.value != 'undefined') {
this.textarea.value = text;
}
// If a text id has been specified,
// then change the contents of the HTML element
if (this.textid) {
r = this.getElementById(this.textid);
if (!r) { return false; }
if (typeof r.innerHTML == 'undefined') { return false; }
// Update the text
r.innerHTML = text;
}
}
//-------------------------------------------------this.hotlink = function() {
// This method calls the hotlink() method for the current slide.
this.slides[ this.current ].hotlink();
}
//-------------------------------------------------this.save_position = function(cookiename) {
// Saves the position of the slideshow in a cookie,
// so when you return to this page, the position in the slideshow
// won't be lost.
if (!cookiename) {
cookiename = this.name + '_slideshow';
}
document.cookie = cookiename + '=' + this.current;
}
//--------------------------------------------------
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this.restore_position = function(cookiename) {
// If you previously called slideshow_save_position(),
// returns the slideshow to the previous state.
//Get cookie code by Shelley Powers
if (!cookiename) {
cookiename = this.name + '_slideshow';
}
var search = cookiename + "=";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search);
// if cookie exists
if (offset != -1) {
offset += search.length;
// set index of beginning of value
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1) end = document.cookie.length;
this.current = parseInt(unescape(document.cookie.substring(offset, end)));
}
}
}
//-------------------------------------------------this.noscript = function() {
// This method is not for use as part of your slideshow,
// but you can call it to get a plain HTML version of the slideshow
// images and text.
// You should copy the HTML and put it within a NOSCRIPT element, to
// give non-javascript browsers access to your slideshow information.
// This also ensures that your slideshow text and images are indexed
// by search engines.
$html = "\n";
// Loop through all the slides in the slideshow
for (i=0; i < this.slides.length; i++) {
slide = this.slides[i];
$html += '<P>';
if (slide.link) {
$html += '<a href="' + slide.link + '">';
}
$html += '<img src="' + slide.src + '" ALT="slideshow image">';
if (slide.link) {
$html += "<\/a>";
}
if (slide.text) {
$html += "<BR>\n" + slide.text;
}
$html += "<\/P>" + "\n\n";
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}
// Make the HTML browser-safe
$html = $html.replace(/\&/g, "&amp;" );
$html = $html.replace(/</g, "&lt;" );
$html = $html.replace(/>/g, "&gt;" );
return('<pre>' + $html + '</pre>');
}
//==================================================
// Private methods
//==================================================
//-------------------------------------------------this.loop = function() {
// This method is for internal use only.
// This method gets called automatically by a JavaScript timeout.
// It advances to the next slide, then sets the next timeout.
// If the next slide image has not completed loading yet,
// then do not advance to the next slide yet.
// Make sure the next slide image has finished loading
if (this.current < this.slides.length - 1) {
next_slide = this.slides[this.current + 1];
if (next_slide.image.complete == null || next_slide.image.complete) {
this.next();
}
} else { // we're at the last slide
this.next();
}
// Keep playing the slideshow
this.play( );
}
//-------------------------------------------------this.valid_image = function() {
// Returns 1 if a valid image has been set for the slideshow
if (!this.image)
{
return false;
}
else {
return true;
}
}
//-------------------------------------------------this.getElementById = function(element_id) {
// This method returns the element corresponding to the id
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if (document.getElementById) {
return document.getElementById(element_id);
}
else if (document.all) {
return document.all[element_id];
}
else if (document.layers) {
return document.layers[element_id];
} else {
return undefined;
}
}
//-------------------------------------------------this.set_image = function(imageobject) {
// This method is deprecated; you should use
// the following code instead:
// s.image = document.images.myimagename;
// s.update();
if (!document.images)
return;
this.image = imageobject;
}
//-------------------------------------------------this.set_textarea = function(textareaobject) {
// This method is deprecated; you should use
// the following code instead:
// s.textarea = document.form.textareaname;
// s.update();
this.textarea = textareaobject;
this.display_text();
}
//-------------------------------------------------this.set_textid = function(textidstr) {
// This method is deprecated; you should use
// the following code instead:
// s.textid = "mytextid";
// s.update();
this.textid = textidstr;
this.display_text();
}
}
//-->
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</SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript">
<!-SLIDES = new slideshow("SLIDES");
SLIDES.timeout = 3000;
SLIDES.prefetch = -1;
SLIDES.repeat = true;
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower1.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower2.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower3.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower4.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
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s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower5.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower6.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower7.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower8.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower9.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
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s.src = "images1/flowers/flower10.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower11.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower12.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower13.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower14.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower15.gif";
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s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower16.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower17.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);
s = new slide();
s.src = "images1/flowers/flower18.gif";
s.text = unescape("");
s.link = "";
s.target = "";
s.attr = "";
s.filter = "";
SLIDES.add_slide(s);

if (false) SLIDES.shuffle();
//-->
</SCRIPT>
<P><P><DIV ID="SLIDESTEXT">
<SCRIPT type="text/javascript">
<!-// For browsers that cannot change the HTML on the page,
// display all of the text from the slideshow.
// I place this within the DIV, so browers won't see it
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// if they can change the DIV.
nodivtext = SLIDES.get_all_text("<li>", "<p>\n");
if (nodivtext) {
document.write("<UL>\n" + nodivtext + "\n</UL>");
}
//-->
</SCRIPT>
</DIV>
<P>
<a href="javascript:SLIDES.hotlink()"><img name="SLIDESIMG"
src="/images1/flowersflower1.gif"
STYLE="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade()"
alt="Slideshow image"></A>

BORDER=0

<SCRIPT type="text/javascript">
<!-if (document.images) {
SLIDES.image = document.images.SLIDESIMG;
SLIDES.textid = "SLIDESTEXT";
SLIDES.update();
SLIDES.play();
}
//-->
</SCRIPT>
<BR CLEAR=all>
<NOSCRIPT>
<HR>
Since your web browser does not support JavaScript,
here is a non-JavaScript version of the image slideshow:<P><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower1.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower2.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower3.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower4.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower5.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower6.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower7.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower8.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower9.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
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<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower10.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower11.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower12.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower13.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower14.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower15.gif" ALT="slideshow image"><BR>
</P><HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower16.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower17.gif" ALT="slideshow image"><BR></P>
<HR><P>
<IMG SRC="/images1/flowersflower18.gif" ALT="slideshow image"><BR>
</P><HR>
</NOSCRIPT>
<!-=============================================================
END SLIDESHOW
=============================================================
-->
</TD>
</TR>
</TABLE>
<BR>Ειδικότερα: </p>
<ul><li><div align="justify">Στα χαµηλότερα υψόµετρα (400 µέχρι 750 µ.), έχουµε
οικοσυστήµατα στα οποία επικρατούν οι αείφυλλοι και σκληρόφυλλοι θάµνοι µε
χαρακτηριστικούς εκπροσώπους την αριά (Quercus ilex), το πουρνάρι (Quercus
coccifera), το φυλίκι (Phillyrea latifolia), το σχίνο (Pistacia terebinthus) κ.ά. Τέτοια
οικοσυστήµατα συναντάµε στο φαράγγι του Αώου και του Βοϊδοµάτη, όπου
βέβαια συνδυάζονται και µε την χαρακτηριστική παραποτάµια βλάστηση από
πλατάνια (Platanus orientalis), ιτιές (Salix sp.) και σκλήθρα (Alnus
glutinosa).</div>
</li><li><div align="justify">Στη ζώνη των φυλλοβόλων πλατύφυλλων (από 750
έως 1000µ.) κυριαρχούν οι βελανιδιές µε 9 διαφορετικά είδη (Quercus ssp.) όπως
η πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto), η ευθύφλοια δρυς (Quercus cerris) κ.ά.
Σε αυτή την ζώνη βρίσκονται οι οικισµοί της περιοχής µε αποτέλεσµα τα
οικοσυστήµατα αυτά να δέχονται την µεγαλύτερη επέµβαση του ανθρώπου. Με
τη µείωση όµως του πληθυσµού και την εγκατάλειψη των καλλιεργειών ή των
βοσκοτόπων, έχουµε σταδιακή επέκταση των δασών και των θαµνώνων,
γεγονός που συνεπάγεται αλλοίωση της βιοποικιλότητας µέσω της ανάπτυξης
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ορισµένων ειδών χλωρίδας και παράλληλα της εξαφάνισης κάποιων άλλων
ειδών.</div></li>
<li><div align="justify">Στη ζώνη των ορεινών κωνοφόρων και της οξιάς από τα
1.000 έως τα 1.600 µ. έχουµε µεικτά ή αµιγή δάση µαύρου πεύκου (Pinus nigra),
ελάτης (Abies borisii-regis) και οξιάς (Fagus sylvatica), ενώ στα ίδια υψόµετρα
συναντάται η ορεινή άρκευθος (Juniperus feotidisimma) και το θαµνώδες πυξάρι
(Buxus sempervirens).</div></li>
<li><div align="justify">Στη ζώνη των ανθεκτικών στο κρύο κωνοφόρων που
καλύπτει το ανώτερο υψοµετρικά όριο που µπορούν να φθάσουν δάση (1.600 µε
2.000 µ), βρίσκεται η λευκόδερµη πεύκη (Pinus leucodermis), γνωστότερη ως
ρόµπολο, που σχηµατίζει συστάδες δένδρων σε οµαλές και απότοµες πλάγιες σε
όλα τα βουνά της Βόρειας Πίνδου.</div></li>
<!--</td><td valign="top"><br><br><br> -->
<li><div align="justify">Στη ζώνη πάνω από τα 2.000 µ. βρίσκονται τα λιβάδια
των ψηλών κορυφών (υποαλπικά). Οι εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη δένδρων, παρά µόνο µικρών θάµνων όπως ένα
υποείδος κέδρου (Juniperus communis nana) καθώς και ποώδους
βλάστησης.</div></li></ul>
<BR>
Την άνοιξη στα ορεινά λιβάδια και στα ξέφωτα που σχηµατίζονται ανάµεσα στα
δάση εντυπωσιακά άνθη µε έντονα χρώµατα συνθέτουν µια υπέροχη αρµονία:
νάρκισσος ο ποιητικός (Narcissus poeticus) µε τα ολόλευκα άνθη, η τουλίπα η
αυστραλιανή µε κίτρινα άνθη (Τulipa australis), πέντε είδη άγριου κρίνου του
γένους λείριο ή λίλιο (Lillium), ίριδες (Iris spp.), διάφορα είδη από καµπανούλες
(Campanoula spp.), βιόλες (Viola spp.), σαξιφράγκες (Saxifraga spp.) καθώς και
ένα σαρκοφάγο φυτό η πινγουίκουλα η κρυσταλλοειδής (Pinguicula crystalline
hirtflora), που φυτρώνει κοντά στα ρέµατα της Βάλια-Κάλντα και εγκλωβίζει µικρά
έντοµα στα φύλλα της, από τα πιο εντυπωσιακά φυτά του Εθνικού Πάρκου.
Σπάνιες ορχιδέες όπως οι Ophys sphegodes, Orchis simia, Dactyloriza
sambucina, Ophrys oestifera, Orchis pallens και Paeonia peregrinna,
προσθέτουν τόνους στη χρωµατική πανδαισία της περιοχής.<br>
<br>Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αδιαµφισβήτητα τα σπάνια τοπικά
ενδηµικά είδη της Βόρειας Πίνδου. Στα πιο ενδιαφέροντα ενδηµικά φυτά που
απαντώνται συγκαταλέγονται τα εξής: ραµόντα η σερβική (Ramonda serbica),
σέδο της Τύµφης (Sedum tymphaeum), άλυσσο του Χελδράιχ (Alyssum
heldreichi),
σιλένε
της
Πίνδου
(Silene
pindicola),
µινουάρτια
η
ψευτοσαξιφραγκοειδής (Minuartia pseudosaxifraga), κενταύρειο της Τύµφης
(Centaurea tymphaea), κενταύρειο του Παβλόφ (Centaurea pawlowskii),
µπορνµουελέρα της Τύµφης (Bornmuellera tymphaea) κ.ά.
<BR>
Πλούσια είναι και η µυκοχλωρίδα του Πάρκου. Το όξινο και υγρό έδαφος των
δασών της Βάλια-Κάλντα, αποτελεί ιδανικό υπόστρωµα για την ανάπτυξη µιας
εντυπωσιακά µεγάλης ποικιλίας µανιταριών µε τουλάχιστον 86 καταγεγραµµένα
είδη. Στα πιο γνωστά είδη µανιταριών συναντάµε και τα εξής:<br>
<UL>
<LI> Το αγαρικό το πεδινό (Agaricus campestris)</LI>
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<LI> Ο κοπρίνος ο τριχωτός (Coprinus comatus)</LI>
<LI> Ο κανθαρίσκος ο φαγώσιµος (Cantharellus cibarius)</LI>
<LI> Ο λακτάριος ο νόστιµος (Amanita muscaria)</LI>
<LI> Η σαρκοσφαίρα η εστεµµένη (Sarcosphaera coronaria)</LI>
<LI> Η µορχέλα η νόστιµη (Morchella deliciosa)</LI>
<LI> Το γαίαστρο το τριπλό (Geastrum triplex)</LI>
<LI> Η καλβάτια η ασκόµορφη (Calvatia utriformis)</LI>
<LI> Η ραµάρια η χρυσή (Ramaria aurea)</LI>
</UL>
<BR>
Μεγάλη τέλος, χλωριδική αξία στο Εθνικό Πάρκο της Β. Πίνδου προσδίδουν και
τα φαρµακευτικά φυτά του, των οποίων τις θεραπευτικές ιδιότητες γνώριζαν από
πολύ παλιά οι κάτοικοι των χωριών γύρω από τη χαράδρα του Βίκου. Πολλοί
πρακτικοί γιατροί, οι λεγόµενοι «Βικογιατροί», κατάγονταν από τα χωριά αυτά
µέχρι τα τέλη του 19ου αι. που διαδόθηκε η σύγχρονη ιατρική. Τα σηµαντικότερα
φαρµακευτικά φυτά από τα 250 είδη του Εθνικού ∆ρυµού είναι τα εξής: η µέντα
(Mentha longifolia), το φασκόµηλο (Salvia officinalis) η δάφνη η ολεοειδής
(Daphne oleoides), το επιλόβιο (Epilodium alsinifolium), η σατουρέγια (Satureja
montana), το θυµάρι (Thymus leucospermus), το κώνειο (Conium maculatum), η
γαλατσίδα (Euphorbia myrsinites), ο σαµπούκος ο έβουλος (Sambucus ebulus),
το βεράτρο το λευκό (Veratrum album), το τσάι του βουνού (Siberitus officinalis),
ο ελλέβορος ο κυκλόφυλλος (Helleborus cyclophyllus) και πολλά
άλλα.<BR></div></div>
<div id="bottom">
<p><!-- //Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div>
</body></html>
Αρχείο TopikiAutodioikisi.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
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<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;
</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h4>Τοπική Αυτοδιοίκηση</h4>
<p align="justify"><font size="2">Η προστατευόµενη περιοχή του <B>Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου</B> ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και σε ένα
τµήµα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, και περικλείει αρκετά µεγάλο τµήµα
του <B>Νοµού Ιωαννίνων</B> και το δυτικό τµήµα του <B>Νοµού
Γρεβενών</B>.<br>
<br>Πιο αναλυτικά:
<br>Από τον <B>Νοµό Ιωαννίνων</B> περιλαµβάνεται σχεδόν όλο το Ζαγόρι
(∆ήµοι Κεντρικού και Ανατολικού Ζαγορίου), ολόκληρη την περιοχή του ∆ήµου
Τύµφης, µεγάλο µέρος της περιοχής των ∆ήµων Κόνιτσας και Μετσόβου, µικρό
µέρος του ∆ήµου Εγνατίας, µαζί µε τις περιοχές των όµορρων µε τους
παραπάνω ∆ήµους κοινοτήτων όπως του Πάπιγκου, της Βοβούσης, της Μηλέας
και του ∆ίστρατου.
<br>Από το δυτικό τµήµα του <B>Νοµού Γρεβενών</B> περιλαµβάνονται ο
∆ήµος Θ. Ζιάκα, µέρος της περιοχής του ∆ήµου Γόργιανης και των όµορρων
κοινοτήτων τους, όπως το Περιβόλι, η Σαµαρίνα, οι Φιλιππαίοι, η Σµίξη και η
Αβδέλλα.<br><P>
<HR>
<H4>Στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας των προαναφερθέντων Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης:</H4></p>
<ul>
<li><strong>Περιφέρεια Ηπείρου</strong>, τηλ. 26510 72164</li></ul>
<li>Νοµαρχία Ιωαννίνων, τηλ. 26510 87000
<li>∆ήµος Ανατολικού Ζαγορίου, τηλ.: 26560 31109</li>
<li> ∆ήµος Κεντρικού Ζαγορίου, τηλ.: 26530 22535 </li>
<li> ∆ήµος Εγνατίας, τηλ.: 26560 22278 </li>
<li> ∆ήµος Κόνιτσας, τηλ.: 26550 23444 </li>
<li> ∆ήµος Μετσόβου, τηλ.: 26560 41373 </li>
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<li> ∆ήµος Τύµφης, τηλ.: 26530 81203 </li>
<li> <i>Κοινότητα Βοβούσης</i>, τηλ.: 26560 22844 </li>
<li> <i>Κοινότητα ∆ίστρατου</i>, τηλ.: 26550 51211 </li>
<li> <i>Κοινότητα Μηλέας</i>, τηλ.: 26560 61347 </li>
<li> <i>Κοινότητα Πάπιγκου</i>, τηλ.: 26530 41931 </li>
</ul>
</li></ul>
<BR>
<li> <strong>Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας</strong>, τηλ. 24610 53100
</li></ul>
<li> Νοµαρχία Γρεβενών, τηλ. 24623 53333, 53370
<li> ∆ήµος Θ. Ζιάκα, τηλ.: 24623 51622 </li>
<li> ∆ήµος Γόργιανης, τηλ.: 24623 51400 </li>
<li> <i>Κοινότητα Αβδέλλας</i>, τηλ.: 24620 85307 </li>
<li> <i>Κοινότητα Περιβολίου</i>, τηλ.: 24620 85240 </li>
<li> <i>Κοινότητα Σαµαρίνας</i>, τηλ.: 24620 95276 </li>
<li> <i>Κοινότητα Σµίξης</i>, τηλ.: 24620 85170 </li>
<li> <i>Κοινότητα Φιλιππαίων</i>, τηλ.: 24620 22084 </li>
</ul></li>
</ul><font size="2"><p align="justify">&nbsp;</p></font>
</div>
</div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο xrisimoiSundesmoi.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
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<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h4>Χρήσιµοι σύνδεσµοι</h4>
<TABLE border="0" width="100%" >
<tr><th valign="top" width="50%"><font color="#008000" >Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης</font></th>
<th
valign="top"
width="50%"><font
color="#008000"
>Οικολογικές
Περιβαλλοντικές Ιστοσελίδες</font></tr>
<tr><td width="50%"><a href="http://www.roe.gr" target="_blank">Περιφέρεια
Ηπείρου</a> </td>
<td
width="50%"><a
href="http://www.ecotour-epirus.gr"
target="_blank">Οικολογικός Τουρισµός στην Ήπειρο</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><a
href="http://www.agrotravel.gr"
target="_blank">Πύλη
για
τον
τουρισµό
υπαίθρου/αγροτουρισµό</a></td></tr><tr><td><a href="http://www.nomioan.gr"
target="_blank">Ν.Α.Ιωαννίνων</a> </td><td><a href="http://www.epcon.gr"
target="_blank">Ίδρυµα «Εγνατία Ηπείρου»</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><a
href="http://www.epirussa.gr"
target="_blank">Αναπτυξιακή Εταiρεία ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.</a> </td></tr>
<tr><td><a href="http://www.ioannina.gr" target="_blank">∆ήµος Ιωαννιτών</a>
</td>
<td><a href="http://www.bicepirus.gr" target="_blank">Κέντρο Επιχείρησης
&amp; Καινοτοµίας Ηπείρου</a> </td></tr>
<tr><td><a href="http://www.egnatia-ioanninon.gov.gr" target="_blank">∆ήµος
Εγνατίας</a> </td>
<td><a href="http://www.angre.gr" target="_blank">Αναπτυξιακή Γρεβενών
Α.Ε.</a> </td></tr>
<tr><td><a
href="http://www.kentrikozagori.gov.gr"
target="_blank">∆ήµος
Κεντρικού Ζαγορίου</a> </td>
<td><a href="http://www.minenv.gr" target="_blank">Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε</a> </td></tr>
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<tr><td><a href="http://www.konitsa.gr" target="_blank">∆ήµος Κόνιτσας</a>
</td>
<td><a href="http://www.minagr.gr" target="_blank">Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης</a> </td></tr>
<tr><td><a
href="http://www.metsovo.gr"
target="_blank">∆ήµος
Μετσόβου</a></td>
<td><a
href="http://www.mcc.gr"
target="_blank">Συνεδριακό
Κέντρο
Μετσόβου</a> </td></tr>
<tr><td><a
href="http://www.timfi.gov.gr"
target="_blank">∆ήµος
Τύµφης</a></td>
<td><a href="http://www.pindostrek.net" target="_blank">Οδηγός για τα βουνά
της Πίνδου</a> </td></tr>
<tr><td><a
href="http://www.distrato.gr"
target="_blank">Κοινότητα
∆ιστράτου</a></td>
<td><a href="http://www.pezoporia.gr" target="_blank">Οδηγός πεζοπορίας στα
µονοπάτια της Ελλάδας</a> </td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><a
href="http://www.oreivatein.com"
target="_blank">Ορειβατική Πύλη, «Ορειβατείν»</a> </td></tr>
<tr><td><a href="http://www.westernmacedonia.gr" target="_blank">Περιφέρεια
∆υτ. Μακεδονίας</a> </td>
<td><a href="http://www.mosv.gr" target="_blank">Μορφωτικός & Ορειβατικός
Σύλλογος Βρυσοχωρίου Ιωαννίνων</a> </td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.wwf.gr" target="_blank">WWF Ελλάς</a> </td></tr>
<tr><td><a
href="http://www.grevena.gr"
target="_blank">Ν.Α.Γρεβενών</a></td>
<td><a href="http://www.arcturos.gr" target="_blank">Περιβαλλοντική Μ.Κ.Ο.
«Αρκτούρος»</a> </td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><a
href="http://www.ornithologiki.gr"
target="_blank">Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία</a> </td></tr>
<tr><td><a
href="http://www.dimosgrevenon.gr"
target="_blank">∆ήµος
Γρεβενών</a> </td>
<td><a href="http://www.eepf.gr" target="_blank">Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης</a> </td></tr>
<tr><td><a href="http://www.dthziaka.gr" target="_blank">∆ήµος Θ. Ζιάκα</a>
</td>
<td><a href="http://www.callisto.gr" target="_blank">Περιβαλλοντική Οργάνωση
για την Άγρια Ζωή και τη Φύση</a> </td></tr>
<tr><td><a href="http://www.gorgiani.gr" target="_blank">∆ήµος Γόργιανης</a>
</td>
<td><a
href="http://www.ekpazp.gr"
target="_blank">Ελληνικό
Κέντρο
Περίθαλψης Άγριων Ζώων</a> </td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.ekby.gr" target="_blank">Ελληνικό
Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων</a> </td></tr>
</TABLE><P></P>
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<TABLE >
<tr><th valign="top" ><font color="#008000" >Ιστοσελίδες Κέντρων/Περίπτερων
Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.</font></th>
</tr>
<tr><td><a
href="http://www.epirussa.gr/kpaspraggelon"
target="_blank">Ασπραγγέλων, Κεντρικού Ζαγορίου</a> </td>
</tr>
<tr><td><a
href="http://www.epirussa.gr/pevovousas"
target="_blank">Βοβούσης, Ανατολικού Ζαγορίου</a> </td>
</tr>
<tr><td><a
href="http://www.epirussa.gr/pemileas"
target="_blank">Μηλιάς,
Μετσόβου</a> </td>
</tr>
<tr><td><a
href="http://www.epirussa.gr/pemesouvouniou"
target="_blank">Μεσοβουνίου, Ανατολικού Ζαγορίου</a> </td></tr>
<tr><td><a href="http://www.epirussa.gr/kpmetsovou" target="_blank">Μετσόβου
</a></td></tr>
</TABLE></div></div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο panidaGal.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="gallerycontainer.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
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<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h4> <FONT SIZE="" COLOR="#993333"> <B>Φωτογραφικό ΄Αλµπουµ Πανίδα</B></FONT></h4>
<div class="gallerycontainer">
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Αγριόγιδο'
src="images1/panidaGal/18-thumb.jpg" width="113px" height="81px" border="0"
/><span><img height="270px" src="images1/panidaGal/18.jpg" /><br
/></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Καφέ Αρκούδα'
src="images1/panidaGal/551-thumb.jpg" width="113px" height="81px"
border="0" /><span><img height="270px" src="images1/panidaGal/551.jpg"
/><br /></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Αγριόγιδο'
src="images1/panidaGal/552-thumb.jpg" width="113px" height="81px"
border="0" /><span><img height="270px" src="images1/panidaGal/552.jpg"
/><br /></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Αλπικός Τρίτωνας'
src="images1/panidaGal/553-thumb.jpg" width="113px" height="81px"
border="0" /><span><img height="270px" src="images1/panidaGal/553.jpg"
/><br /></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Χωµατόφρυνος Bufo-bufo'
src="images1/panidaGal/554-thumb.jpg" width="113px" height="81px"
border="0" /><span><img height="270px" src="images1/panidaGal/554.jpg"
/><br /></span></a>
<a class="thumbnail" href="#thumb"><img alt='Αγριόγιδο'
src="images1/panidaGal/15-thumb.jpg" width="161px" height="88px" border="0"
/><span><img height="270px" src="images1/panidaGal/15.jpg" /><br
/></span></a><br/>
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</div></div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο afisesdl.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?>
</div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?>
</div>
<div id="right">
<h4> <FONT SIZE="3" COLOR="#993333">Αφίσες</FONT></h4>
<p
align="center">&nbsp;</p><p
align="center"><FONT
SIZE="2"
COLOR=""><B>Κάντε
"κλικ"
επάνω
στις
εικόνες
για
να
τις
αποθηκεύσετε.</B></FONT></p>
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<p align="center"><a href="./images1/afises/poster1.jpg" target="_blank"><img
src="./images1/afises/poster1s.jpg"
border="0"
height="212"
width="300"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
<a
href="./images1/afises/poster3.jpg"
target="_blank"><img
src="./images1/afises/poster3s.jpg"
border="0"
height="212"
width="300"></a></p><p align="center">
<a
href="./images1/afises/poster2.jpg"
target="_blank"><img
src="./images1/afises/poster2s.jpg"
border="0"
height="283"
width="200"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a
href="./images1/afises/poster4.jpg"
target="_blank"><img
src="./images1/afises/poster4s.jpg"
border="0"
height="283"
width="200"></a></p><p>&nbsp;</p></div></div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div>
</body></html>
Αρχείο diadromes1.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;
</div>
</div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
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<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2>
</div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h4><FONT SIZE="" COLOR="#993333">∆ιαδροµές</FONT></h4>
<H5>ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ
</H5>
<P>Στην Π. Π. της Β. Πίνδου, µε εξαίρεση τις πολύ ορεινές περιοχές, υπάρχουν
διάσπαρτοι οικισµοί, οι κάτοικοι των οποίων χρησιµοποιούσαν, τόσο για τις
καθηµερινές ασχολίες τους όσο και για την επικοινωνία τους µε άλλα χωριά και
πόλεις της ευρύτερης περιοχής, ένα πολυσύνθετο και λειτουργικό δίκτυο
µονοπατιών. Οι συµπαντικές αλλαγές που σηµειώθηκαν κατά τον 20° αιώνα στον
τρόπο και τα µέσα επικοινωνίας και µεταφοράς είχαν ως αποτέλεσµα πολλά από
τα µονοπάτια αυτά να εγκαταλειφθούν και µερικώς ή ολικώς να καταστραφούν.
<P>Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε αντιληπτή, αρχικά από τους ορειβατικούς
συλλόγους αλλά και από την τοπική κοινωνία αργότερα, η ανάγκη διατήρησης
αυτών των µονοπατιών για λόγους ιστορικούς αλλά και πρακτικούς. Σήµερα
αρκετά µονοπάτια έχουν συντηρηθεί και σηµανθεί, ώστε να είναι δυνατή η
διέλευση τους από πεζοπόρους και ορειβάτες. Η Π. Π. Β. Πίνδου διασχίζεται από
δύο µονοπάτια µεγάλων διαδροµών.
<P>Το πρώτο, το εθνικό µονοπάτι «03», κατευθύνεται από τον νότο προς τον
βορά και συνδέει επτά χωριά του Ζαγορίου και της Κόνιτσας περνώντας από
τους ορεινούς όγκους του Μιτσικελίου, της Τύµφης, του Σµόλικα και της
χαράδρας του Βίκου.
<P>Το δεύτερο, το διεθνές µονοπάτι «Ε6», κατευθύνεται από νοτιοανατολικά
προς βόρεια, συνδέοντας πέντε οικισµούς του Μετσόβου και των Γρεβενών,
περνώντας από τα όρη Λύγκου (Αρκουδόρεµα, Αυγό, Βάλια Κάλντα), τη
Βασιλίτσα και τους πρόποδες του Σµόλικα. Τα µονοπάτια 03 και Ε6 συνδέονται
µεταξύ τους µε άλλα δύο µονοπάτια, τα οποία συνδέουν περιοχές της Τύµφης µε
τα όρη Λύγκου και το Μέτσοβο, αφού διασχίσουν το Ζαγόρι, και τα οποία στην
πραγµατικότητα αποτελούν τµήµατα επιµέρους µονοπατιών, γι' αυτό και δεν
χαρακτηρίζονται από µία ενιαία σήµανση καθ' όλο το µήκος τους.
<P>Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και πολλά άλλα µονοπάτια στην Π. Π. Β.
Πίνδου που αποτελούν µέρος των δικτύων «Ζ»(Ζαγόρι), «Ρ» (Πίχτειο δίκτυο
Μετσόβου), «ΕΠΠΕΡ» (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον) n άλλων δικτύων
στην περιοχή της Κόνιτσας αλλά και γενικότερα στην Προστατευόµενη Περιοχή.
Τέλος, υπάρχουν πολλά ακόµη µονοπάτια όπου η σήµανση ή είναι πρόχειρη ή
δεν υπάρχει καθόλου.</p>
<BR>
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<H5>ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΟΡΕIΒΑΤΙΚΕΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ∆ΟΥ </H5>
<BR>
<p>Στον <a href="diadromes2.php"><B><U>Οικοτουριστικό χάρτη</U></B></a>
της σελίδας µπορείτε να βρείτε κάποιες ενδιαφέρουσες πεζοπορικές και
ορειβατικές διαδροµές στο Π. Π. Β. Πίνδου.
Για κάθε διαδροµή δίνονται πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους
ενδιαφερόµενους να αποκτήσουν µία συνολκή εικόνα της, πριν ξεκινήσουν.
Πιο συγκεκριµένα:
<P>. Το µήκος της διαδροµής σε χιλιόµετρα, κατά προσέγγιση. Στις
περισσότερες διαδροµές δεν λαµβάνονται υπόψη οι κλίσεις του εδάφους.
</p>
<p>. Η διάρκεια της διαδροµής κατά προσέγγιση. Στις περιπτώσεις που το τέρµα
δεν συµπίπτει µε την αφετηρία δεν έχει υπολογιστεί ο χρόνος επιστροφής.<BR>
. Η υψοµετρική διαβάθµιση. ∆ίνεται το υψόµετρο στην αφετηρία και στο τέρµα.
Εάν υπάρχουν σηµαντικές διαβαθµίσεις στα ενδιάµεσα αναφέρεται -ανάµεσα
από τα δύο προηγούµενα- το κατώτερο υψόµετρο.<BR>
. Ο τύπος της διαδροµής, n οποία µπορεί να είναι µονοπάτι, πρόχειρη δασική
διάνοιξη, δασική οδός, ορεινή οδός, αγροτική οδός, επαρχιακή οδός, επαρχιακή
ασφαλτοστρωµένη οδός ή εθνική οδός. Ο τύπος του κύριου τµήµατος της
διαδροµής βρίσκεται εκτός παρένθεσης, ενώ σε παρένθεση δίνεται ο τύπος
άλλων σηµαντικού µήκους τµηµάτων της διαδροµής.<BR>
. Η ειδική σήµανση που πιθανόν να υπάρχει κατά την διάρκεια της διαδροµής (03
Εθνικό µονοπάτι, Ε6 ∆ιεθνές µονοπάτι, Ζ, Ρ, ΕΠΠΕΡ δίκτυα µονοπατιών) ή και
άλλη σήµανση.<BR>
. Ο βαθµός δυσκολίας όπως προκύπτει από το µήκος της διαδροµής, την κλίση
του εδάφους και την υψοµετρική διαβάθµιση. Η κλίµακα αξιολόγησης που
χρησιµοποιείται είναι n εξής: πολύ υψηλός, υψηλός, µέτριος, χαµηλός και πολύ
χαµηλός βαθµός δυσκολίας.<BR>
. Η ύπαρξη πόσιµου νερού. Κατά την διάρκεια της διαδροµής πόσιµο νερό
συναντάται από πολύ συχνά έως σπάνια και καθόλου. Συνίσταται στον
πεζοπόρο να έχει πάντα µαζί του νερό καθώς είναι πιθανό ορισµένες από τις
υπάρχουσες πηγές να έχουν στερέψει κατά τους θερινούς µήνες.<BR>
. Η βλάστηση κατά µήκος της διαδροµής και τα χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας και
πανίδας που απαντώνται στην διαδροµή και στην γύρω περιοχή.<BR>
. Τα ενδιαφέροντα σηµεία φυσικού ή/και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που
συναντάει ο πεζοπόρος κατά την διάρκεια της διαδροµής.</p>
<p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p></div></div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div>
</body></html>
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Αρχείο diadromes2.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?>
</div>
<div id="right">
<h4>Οικοτουριστικός οδηγός - ∆ιαδροµές</h4>
<p align="center">&nbsp;<h5 align="center"><font color="#003366">ΕΘΝΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ∆ΟΥ: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ και ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ<BR></font></h5>
<BR><P><P>
<P>Στη συνέχεια προτείνονται 33 (βλ. χάρτη) πεζοπορικές και ορειβατικές
διαδροµές στο Π. Π. Β. Πίνδου.
<P><P>Πρόκειται για µία συνοπτική περιγραφή τµηµάτων των δύο µεγάλων
µονοπατιών του εθνικού (03) και του διεθνούς (Ε6) δικτύου και των συνδέσεών
τους καθώς και για άλλα µονοπάτια της ευρύτερης περιοχής. Οι διαδροµές που
δεν περιγράφονται στο χάρτη, λόγω του µεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν
πρέπει να θεωρηθούν λιγότερο ενδιαφέρουσες.
<P><P>
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Για κάθε διαδροµή δίνονται πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους
ενδιαφερόµενους να αποκτήσουν µία συνολκή εικόνα της, πριν
ξεκινήσουν.<P><P>
<P align="center"><font size="-2" color="#800000">(µε κλικ σε κάποια σελίδα,
ανοίγει το περιεχόµενο σε νέο παράθυρο)</font>
<table align="center" border="0" cellpadding="4" cellspacing="4">
<tr><td>
&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/front-cover.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/frontcoverth.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td colspan="2">&nbsp; &nbsp;
<a href="./images1/diadromes/map.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/mapth.jpg" width="311" align="absmiddle"
border="0" height="233"></a></td>
<td>
<a href="./images1/diadromes/back-cover.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/backcoverth.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a>&nbsp;
</td></tr>
<tr><td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-01.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p01th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-02.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p02th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-03.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p03th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-04.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p04th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a>
</td></tr>
<tr><td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-05.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p05th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-06.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p06th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
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<a href="./images1/diadromes/page-07.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p07th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-08.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p08th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a>
</td></tr>
<tr><td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-09.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p09th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-10.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p10th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-11.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p11th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a></td>
<td>&nbsp;
<a href="./images1/diadromes/page-12.jpg" target="_blank">
<img src="./images1/diadromes/p12th.jpg" width="150" align="absmiddle"
border="0" height="225"></a>
</td></tr>
</table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p></div
></div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div>
</body></html>
Αρχείο xartis.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
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<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" bgcolor='#000000'>
<table width="1024" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<!-<td
width="144"><div
align="right"><a
href="index.php"
target="_self"><FONT
SIZE="4"
COLOR="#FFFF66"><B>Επιστροφή</B></FONT></a></div>
</td> -->
<td width="880">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<table width="1024" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.
cab#version=7,0,19,0" width="1024" height="675">
<param name="movie" value="flash/flashMapFinal.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="flash/flashMapFinal.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="1024" height="675"></embed>
</object></td></tr>
</table></body>
</html>
Αρχείο xartisdl.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
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<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h4>Χάρτης του Εθν. Πάρκου Β. Πίνδου</h4>
<BR>
<p
align="center"><strong>&nbsp;Κάντε
κλικ
στο
χάρτη
για
µεγέθυνση</strong></p><BR><p align="center"><a href="./images1/gr-map.jpg"
target="_blank" title="Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου"><img src="./images1/grmap-sm.jpg" alt="Χάρτης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου" title="Εθνικό Πάρκο
Βόρειας
Πίνδου"
width="600"
border="0"
height="508"></a></p><p
align="center">&nbsp;</p></div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο menuleft.php
<ul>
<li>
<h3>Φορέας ∆ιαχείρισης</h3>
<ul>
<li> <a href="istoriko.php">Ιστορικό Ίδρυσης</a> </li>
<li> <a href="dioikisi.php">∆ιοίκηση-Στελέχη</a> </li>
<li> <a href="skopoi.php">Σκοποί και Στόχοι</a> </li>
<li> <a href="nomothesia.php">Νοµοθεσία-Κανονισµοί</a> </li>
<li> <a href="kentra.php">Κέντρα Πληροφόρησης</a> </li>
<li> <a href="epikoinonia.php">Επικοινωνία</a> </li>
</ul>
</li>
<li>
<h3>∆ραστηριότητες</h3>
<ul>
<li> <a href="ethelontismos.php">Προγράµµατα Εθελοντισµού</a></li>
<li> <a href="ekdromes.php">Εκδροµές-Ευαισθητοποίηση</a> </li>
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<li> <a href="prokirikseis.php">Προκυρήξεις-∆ιαγωνισµοί</a> </li>
<li> <a href="adeies.php">Χορήγηση Αδειών</a> </li>
<li> <a href="ereuna.php">Έρευνα</a> </li>
</ul>
</li>
<li>
<h3>Μέλη</h3>
<ul>
<li> <a href="login.php">Εγγραφή νέου µέλους</a></li>
<li> <a href="loginalready.php">Είστε ήδη µέλος; Συνδεθείτε εδώ</a> </li>
<li> <a href="newsletter.php">Λήψη newsletter</a> </li>
<!-- <li> <a href="delaccountuser.php">∆ιαγραφή λογαριασµού µέλους.</a> </li>
-->
<!-- <li> <a href="stopnewsletters.php">∆ιακοπή λήψης newsletter.</a> </li> -->
<li> <a href="uploadusers.php">Ανέβασµα φωτογραφιών χρηστών</a> </li>
<li> <a href="logout.php">Αποσύνδεση</a> </li>
</ul>
</li>
<li>
<h3>∆ιάφορα</h3>
<ul>
<li> <a href="sxolia.php">Στείλτε τα σχόλιά σας</a></li>
</ul>
</li>
Αρχείο kentra.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
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<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h4> Κέντρα Πληροφόρησης</h4>
<p>Στα <strong>Κέντρα Πληροφόρησης</strong> παρουσιάζονται στοιχεία τόσο
για το φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα) της περιοχής του Πάρκου όσο και
για το ανθρωπογενές (ιστορικά, λαογραφικά, πολιτιστικά στοιχεία) καθώς και για
πεζοπορικές διαδροµές και σηµεία θέας και παρατήρησης.<br><br>1. Κέντρο
πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, <em>Ασπράγγελοι</em>
(Τηλ.- Fax: 2653022241, e-mail:
<a
href="mailto:kpasprag1@otenet.gr">kpasprag1@otenet.gr</a>
<script
language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
//-->
</script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '</' );
document.write( 'span>' );
//-->
</script></span>)<br><br>2. Κέντρο πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, <em>Μέτσοβο</em> (Τηλ. - Fax: 2656041980, e-mail:
<a
href="mailto:kpmetsov1@otenet.gr">kpmetsov@otenet.gr</a>
<script
language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
//-->
</script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '</' );
document.write( 'span>' );
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//-->
</script></span>)<br><br>3. Κέντρο πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, <em>Βοβούσα</em> (Τηλ. - Fax: 2656022621, e-mail:
<a href="mailto:antonstago1@yahoo.gr">antonstago@yahoo.gr</a> <script
language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
//-->
</script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '</' );
document.write( 'span>' );
//-->
</script></span>)<br><br>4. Κέντρο πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, <em>Μεσοβούνι </em>(Τηλ. - Fax: 2653042175, e-mail:
<a
href="mailto:pemesovo1@otenet.gr">pemesovo@otenet.gr</a>
<script
language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
//-->
</script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '</' );
document.write( 'span>' );
//-->
</script></span>)<br><br>5. Κέντρο πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, <em>Μηλιά</em> (Τηλ. - Fax: 2656061356, e-mail:
<a
href="mailto:psiot1@otenet.gr">psiot@otenet.gr</a>
<script
language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
//-->
</script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '</' );
document.write( 'span>' );
//-->
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</script></span>)<br><br>6. Κέντρο πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, <em>Μαυραναίοι</em> (Τηλ.: 2462087563, Fax: 2462087564, e-mail:
<a href="mailto:chrisa1803@gmail.com">chrisa1803@gmail.com</a> <script
language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
//-->
</script><span style="display: none;">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-document.write( '</' );
document.write( 'span>' );
//-->
</script></span>)
</p><P><BR>
<area
shape="rect"
coords="435,301,487,353"
href="/images/phocagallery/infocenters/kpe-milias-1.jpg" alt="Κ.Π.Ε. Μηλέας"
target="_blanc"
title="Κ.Π.Ε.
Μηλέας"><area
shape="rect"
coords="540,117,592,169"
href="/images/phocagallery/infocenters/kpemavraneon-1.jpg" alt="Κ.Π.Ε. Μαυραναίων" target="_blanc" title="Κ.Π.Ε.
Μαυραναίων"></map>
<center>
<img src="./images1/kp.jpg" usemap="#kpe" alt="map" border="0" height="480"
width="600">
</center>
<div style="text-align: center; font-size: 12px; font-family: verdana; margin-left:
auto; margin-right: auto; width: 600px;">
<a style="text-decoration: none; color: black; font-size: 12px; font-family:
verdana;"
href="./images1/phocagallery/infocenters/kp-aspraggelloi-1.jpg"
target="_blanc" title="Κ.Π. Ασπραγγέλων">1. Κ.Π. Ασπραγγέλων</a>
| <a style="text-decoration: none; color: black; font-size: 12px; font-family:
verdana;"
href="./images1/phocagallery/infocenters/kp-metsovou-1.jpg"
target="_blanc" title="Κ.Π. Μετσόβου">2. Κ.Π. Μετσόβου</a>
| <a style="text-decoration: none; color: black; font-size: 12px; font-family:
verdana;"
href="./images1/phocagallery/infocenters/kp-vovousa-1.jpg"
target="_blanc" title="Κ.Π. Βοβούσας">3. Κ.Π. Βοβούσας</a>
| <a style="text-decoration: none; color: black; font-size: 12px; font-family:
verdana;"
href="./images1/phocagallery/infocenters/kp-mesovouni-1.jpg"
target="_blanc" title="Κ.Π. Μεσοβουνίου">4. Κ.Π. Μεσοβουνίου</a>
| <a style="text-decoration: none; color: black; font-size: 12px; font-family:
verdana;"
href="./images1/phocagallery/infocenters/kp-milias-1.jpg"
target="_blanc" title="Κ.Π. Μηλέας">6. Κ.Π. Μηλέας</a>
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| <a style="text-decoration: none; color: black; font-size: 12px; font-family:
verdana;"
href="./images1/phocagallery/infocenters/kp-mavraneon-1.jpg"
target="_blanc" title="Κ.Π. Μαυραναίων">Κ.Π. Μαυραναίων</a>
</div><p><br><br></p>
</div></div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο epikoinonia.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;
</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?>
</div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
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<h4>Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου - Αώου και Πίνδου</h4>
<p><BR>
<tr><td>
<table border="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td></td>
<td rowspan="2" align="right" valign="top">
<div style="float: right;">
<img src="./images1/kp-aspraggelloi.jpg" alt="Επαφή" align="middle"></div>
</td></tr>
<tr><td>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td rowspan="6" valign="top" width="100">
∆ιεύθυνση: </td></tr>
<tr><td valign="top">
Ασπράγγελοι </td></tr>
<tr><td valign="top">
∆ήµος Κεντρικού Ζαγορίου, Ιωάννινα
</td></tr>
<tr>
<td valign="top">
44007 </td></tr>
</tbody></table>
<br>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td width="100">
E-mail: </td><td>
<a href="chrisa1803@gmail.com">chrisa1803@gmail.com</a> </td>
</tr>
<tr><td width="100">
Τηλέφωνα: </td>
<td>26530 22245, 26530 22283, 26530 22241</td></tr>
<tr><td width="100">
Fax: </td>
<td>26530 22241 </td></tr>
<tr><td width="100"></td>
<td>
<a href="http://www.oursite.gr" target="_blank">
http://www.oursite.gr</a></td></tr>
</tbody></table>
<br></td></tr>
</tbody></table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</div></div>

139

<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div>
</body></html>
Αρχείο ethelontismos.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_answer(id)
{
var met=window.confirm('Είστε σίγουρος πως θέλετε να συµµετάσχετε στο
γεγονός;');
if (met==true)
window.location = "ethelontismos.php?insertevent="+id;
//µε αυτόν τον τρόπο επιστρέφουµε στην µεταβλητή insertevent που ανήκει
στην php την τιµή της δραστηριότητας, µετά από την εκτέλεση του javascript.
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
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<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h1>
<FONT
SIZE="3"
COLOR="#993333">
<B>Προγράµµατα
Εθελοντισµού</B></FONT></h1><BR><BR>
<H5><FONT SIZE="2" COLOR="#666633">Μπορείτε να ενηµερωθείτε για
οποιαδήποτε δραστηριότητα διοργανώνεται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθν.
∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, κατεβάζοντας το <FONT SIZE="2"
COLOR="#3366CC"><I>Σχετικό αρχείο</FONT></I>.</H5>
<BR>Για να συµµετάσχετε σε κάποια δραστηριότητα, θα πρέπει να είστε
<B><U><A HREF="loginalready.php">συνδεδεµένος</A></U></B>. Αν είστε
νέος χρήστης επιλέξτε την υπερσύνδεση "Εγγραφή νέου µέλους" από το
αριστερό µενού για να εγγραφείτε στον ιστότοπο του Φορέα.<P>
<table
width="600"
border="0"
bordercolor="White"
bgcolor="White"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-color:black">
<tr>
<td colspan="2">
</td></tr>
<tr>
<td width="16%" height="500" align="left" valign="top" bgcolor="white"
style="border-right:solid;border-right-width:2;border-right-color:white"></td>
<td align="center" valign="top" bgcolor="white"><br>
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$insertevent = $_GET['insertevent'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
$currentdate=date('Y-m-d');
$traveller=$_SESSION['myusername'];
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
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die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
if ($insertevent != "")
{
if ($_SESSION['myusername']=="")
{
echo "<B><FONT size='4' COLOR='#FF3300'>∆εν έχετε
συνδεθεί!</FONT><BR></B>";
}
else
{
$sql1="SELECT
*
FROM
events_login
WHERE
idevent='$insertevent' and username='$traveller'";
mysql_query($sql1);
if (mysql_affected_rows() > 0)
{
echo
"<FONT
SIZE=''
COLOR='#FF0033'><B>Έχετε ήδη εγγραφεί
στη
συγκεκριµένη
δραστηριότητα.</B></FONT>";
}
else
{
$sqldate="SELECT xdate FROM events
where xeventsid='$insertevent'";
$results=mysql_query($sqldate, $connect);
$row = mysql_fetch_array($results);
$thedate = $row['xdate'];
$SQLcmd = "INSERT INTO events_login
VALUES (null, '$insertevent', '$traveller',
'$thedate')";
mysql_query($SQLcmd, $connect);
echo
"<FONT
SIZE=''
COLOR='#FF0033'><B>Η εγγραφή σας έγινε
επιτυχώς στην συγκεκριµένη εκδροµή
δραστηριότητα. Θα επικοινωνήσουµε µαζί
σας για επιπλέον λεπτοµέρειες.</B></FONT>
";
}
}
}
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$SQLcmd = "SELECT * FROM events where xeventcategory='Προγράµµατα
εθελοντισµού' and xdate>='$currentdate'";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
//echo "<H5>Για να συµµετάσχετε σε κάποια εθελοντική δραστηριότητα, θα
πρέπει να συνδεθείτε.<BR>Αν είστε νέος χρήστης ή //ήδη εγγεγραµµένος
επιλέξτε την κατάλληλη υπερσύνδεση απο το αριστερό µενου.</H5><P><P>";
print"<P><table border='0' width='600' style='border:solid;border-width:1;bordercolor:green'><tr
height='10'><td></td></tr><tr><td
width='6%'><CENTER><B>Κωδικός</B></CENTER></td>
<td
width='18%'><CENTER><B>Τίτλος</B></CENTER></td>
<td
width='18%'><CENTER><B>Περιγραφή</B></CENTER></td><td
width='13%'><CENTER><B>Αρχείο</B></CENTER></td><td
width='13%'><CENTER><B>Ηµεροµηνία</B><BR><FONT
SIZE='1'>(ΕΕΕΕΜΜ-ΗΗ)</FONT></CENTER></td>
<td
width='13%'><CENTER><B>Εγγραφή</B></CENTER></td></tr>";
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr height='10'><td></td></tr><tr>
<td align='center' width='6%'>{$row['xeventsid']}</td>
<td align='center' width='20%'>{$row['xeventtitle']}</td>
<td align='center' width='18%'>{$row['xevent']}</td>
<td
align='center'
width='13%'><A
HREF='./admin/files/{$row['xattach']}'>Σχετικό αρχείο</A></td>
<td align='center' width='13%'>{$row['xdate']}</td>
<td
align='center'
width='13%'><img
border='0'
src='images1/greenyes.jpg'
onClick=\"check_answer('{$row['xeventsid']}')\"></td>
</tr>";
}
//όταν πατήσουµε το κουµπί από τον πίνακα, που σηµαίνει ότι θέλουµε να
συµµετάσχουµε στην εκδροµή, τότε η τιµή του πεδίου xeventsid στέλνεται ως
ορισµα στην κλήση της συνάρτησης check_answer()
print "</table>";
}
// echo $_SESSION['myusername'];
mysql_close($connect);
?>
</td></tr>
<tr align="center">
<td height='80' border="0"
colspan="2" style='border-top:solid;border-topwidth:2;border-top-color:white'>
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</td>
</tr>
</table></center></font>
</div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>

Αρχείο ekdromes.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_answer(id)
{
var met=window.confirm('Είστε σίγουρος πως θέλετε να συµµετάσχετε στην
εκδροµή;');
if (met==true)
window.location = "ekdromes.php?insertevent="+id;
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">

144

<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h1>
<FONT
SIZE="3"
COLOR="#993333">
<B>Εκδροµές
Ευαισθητοποίηση</B></FONT></h1><P><BR>
<H5>
<FONT SIZE="2" COLOR="#666633">Μπορείτε να ενηµερωθείτε για
οποιαδήποτε δραστηριότητα διοργανώνεται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθν.
∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, κατεβάζοντας το <FONT SIZE="2"
COLOR="#3366CC"><I>Σχετικό αρχείο</FONT></I>.</H5>
<BR>Για να συµµετάσχετε σε κάποια δραστηριότητα, θα πρέπει να είστε
<B><U><A HREF="loginalready.php">συνδεδεµένος</A></U></B>.
Αν είστε νέος χρήστης επιλέξτε την υπερσύνδεση "Εγγραφή νέου µέλους" από
το αριστερό µενού για να εγγραφείτε στον ιστότοπο του Φορέα.<P>
<table
width="600"
border="0"
bordercolor="White"
bgcolor="White"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-color:black">
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td width="16%" height="500" align="left" valign="top" bgcolor="white"
style="border-right:solid;border-right-width:2;border-rightcolor:white"></td>
<td align="center" valign="top" bgcolor="white">
<br>
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$insertevent = $_GET['insertevent'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
$currentdate=date('Y-m-d');
$traveller=$_SESSION['myusername'];
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
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if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
if ($insertevent != "")
{
if ($_SESSION['myusername']=="")
{
echo "<B><FONT size='4' COLOR='#FF3300'>∆εν
έχετε συνδεθεί!</FONT><BR></B>";
}
else
{
//the only way that you are going to be able to get a value out of JavaScript
(which runs on the client) back into PHP (which runs on the server) is by a page
load. You asked how to get the JavaScript Result back into PHP. When Result is
assigned a value (let's say 55), you need to make a JavaScript call to redirect the
browser:
//You can then use the $_GET superglobal array to get the value of Result.
$sql1="SELECT * FROM events_login WHERE idevent='$insertevent' and
username='$traveller'";
mysql_query($sql1);
if (mysql_affected_rows() > 0)
{
echo "<FONT SIZE='' COLOR='#FF0033'><B>Έχετε ήδη εγγραφεί στη
συγκεκριµένη εκδροµή.</B></FONT>";
}
else
{
$sqldate="SELECT xdate FROM events where xeventsid='$insertevent'";
$results=mysql_query($sqldate, $connect);
$row = mysql_fetch_array($results);
$thedate = $row['xdate'];
$SQLcmd = "INSERT INTO events_login VALUES (null, '$insertevent',
'$traveller', '$thedate')";
mysql_query($SQLcmd, $connect);
echo "<FONT SIZE='' COLOR='#FF0033'><B>Η εγγραφή σας στην
συγκεκριµένη εκδροµή ολοκληρώθηκε. Θα επικοινωνήσουµε µαζί σας για
επιπλέον λεπτοµέρειες.</B></FONT> ";
}
}
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}
$SQLcmd = "SELECT * FROM events where xeventcategory='ΕκδροµέςΕυαισθητοποίηση' and xdate>='$currentdate'";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
//echo "<H5>Για να συµµετάσχετε σε κάποια εκδροµή, θα πρέπει να
συνδεθείτε.<BR>Αν είστε νέος χρήστης ή ήδη εγγεγραµµένος //επιλέξτε την
κατάλληλη υπερσύνδεση απο το αριστερό µενου.</H5><P><P>";
print"<P><table border='0' width='600' style='border:solid;border-width:1;bordercolor:green'><tr
height='10'><td></td></tr><tr><td
width='6%'><CENTER><B>Κωδικός</B></CENTER></td>
<td
width='20%'><CENTER><B>Τίτλος</B></CENTER></td>
<td
width='20%'><CENTER><B>Περιγραφή</B></CENTER></td><td
width='13%'><CENTER><B>Αρχείο</B></CENTER></td><td
width='13%'><CENTER><B>Ηµεροµηνία</B><BR><FONT
SIZE='1'>(ΕΕΕΕΜΜ-ΗΗ)</FONT></CENTER></td>
<td
width='13%'><CENTER><B>Εγγραφή</B></CENTER></td></tr>";
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr>
<td align='center' width='6%'>{$row['xeventsid']}</td>
<td align='center' width='20%'>{$row['xeventtitle']}</td>
<td align='center' width='20%'>{$row['xevent']}</td>
<td
align='center'
width='13%'><A
HREF='./admin/files/{$row['xattach']}'>Σχετικό αρχείο</A></td>
<td align='center' width='13%'>{$row['xdate']}</td>
<td align='center' width='13%'><img border='0' src='images1/greenyes.jpg'
onClick=\"check_answer('{$row['xeventsid']}')\"></td>
</tr>";
}
print "</table>";
}
mysql_close($connect);
?>
</td></tr>
<tr align="center"><td height='80' border="0"
colspan="2" style='bordertop:solid;border-top-width:2;border-top-color:white'></td></tr>
</table></center>
</font></div></div>
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<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο prokirikseis.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h1><FONT
SIZE="3"
COLOR="#993333"><B>Προκηρύξεις
∆ιαγωνισµοί</B></FONT></h1>
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$insertevent = $_GET['insertevent'];
$server="localhost";
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$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
$traveller=$_SESSION['myusername'];
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
$SQLcmd = "SELECT * FROM events where xeventcategory='Προκηρύξεις∆ιαγωνισµοί' order by xdate desc ";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr>
<td width='100%' align='left'><H4>{$row['xeventtitle']}</H4></td></tr>
<tr>
<td width='100%' align='left'>Ηµεροµηνία έναρξης: {$row['xdate']}</td>
</td>
<tr align='left'>
<td width='50%'>{$row['xevent']}</td>
<td
width='50%'><A
HREF='./admin/files/{$row['xattach']}'>Περισσότερα</A></td></tr>

</tr>
<tr><td><HR></td></tr>";
}
print "</table>";
}
// echo $_SESSION['myusername'];
mysql_close($connect);
?>
</td>
</tr>
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<tr align="center">
<td
height='80'
border="0"
colspan="2"
top:solid;border-top-width:2;border-top-color:white'>

style='border-

</td>
</tr>
</table>
</center></font></div></div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο ereuna.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
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<div id="right">
<h1>
<FONT
SIZE="3"
COLOR="#993333">
<B>Έρευνα</B></FONT></h1><P><BR>
<FONT SIZE="2" COLOR=""><B>Μπορείτε να ενηµερωθείτε για για τις έρευνες
που διεξάγονται για λογαριασµό του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθν. ∆ρυµών ΒίκουΑώου και Πίνδου, κατεβάζοντας το <I>σχετικό αρχείο</I>, κάνοντας κλικ στους
αντίστοιχους συνδέσµους.</B></FONT>
<table
width="600"
border="0"
bordercolor="White"
bgcolor="White"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-color:black">
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" height="500" align="left" valign="top" bgcolor="white"
style="border-right:solid;border-right-width:2;border-right-color:white"></td>
<td align="center" valign="top" bgcolor="white">
<br>
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$insertevent = $_GET['insertevent'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
$traveller=$_SESSION['myusername'];
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
$SQLcmd = "SELECT * FROM events where xeventcategory='Έρευνα' order by
xdate desc ";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600'><tr height='10'><td></td></tr><tr>
<td width='100%' align='left'><H4>{$row['xeventtitle']}</H4></td></tr><tr>
<td width='100%' align='left'>Ηµεροµηνία έναρξης: {$row['xdate']}</td></td>
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<tr
align='left'><td
width='50%'>{$row['xevent']}</td><td
width='50%'><A
HREF='./admin/files/{$row['xattach']}'>Περισσότερα</A></td></tr>
</tr>
<tr><td><HR></td></tr>";
}
print "</table>";
}
mysql_close($connect);
?>
</td>
</tr>
<tr align="center">
<td height='80' border="0"
colspan="2" style='border-top:solid;border-topwidth:2;border-top-color:white'>
</td></tr>
</table></center></font></div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P> <P></div>
</body></html>
Αρχείο changeaccount.php
Αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιµη στους χρήστες που δεν είναι συνδεδεµένοι.
Στον αρχικό έλεγχο ύπαρξης session, που φαίνεται αρχή του κώδικα του
αρχείου, αν ο χρήστης δεν είναι ήδη συνδεδεµένος, δεν υπάρχει συνεδρία και
οδηγείται στην σελίδα σύνδεσης. Το ίδιο ισχύει και για την παρακάτω σελίδα
(αρχείο userevents.php), όπου ο χρήστης µπορεί να δει σε πόσες και ποιες
δραστηριότητες έχει λάβει µέρος.
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
if (isset($_SESSION['username']))
{
$_SESSION['myusername'] =$_SESSION['username'];
$currentadmin=$_SESSION['username'];
}
else
{
header('Location:loginalready.php');
}
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?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var invalid=" "; //µη επιτρεπτός χαρακτήρας στο πεδίο password
var
checkMail
=
/^[a-z0-9]([a-z0-9_\-\.]*)@([a-z0-9_\-\.]*)(\.[a-z]{2,3}(\.[az]{2}){0,2})$/i;
//var checkPass= (/^[a-z0-9]([a-z0-9_\-\.]*)$/i;
if ((document.myform.username2.value)=='' ||
(document.myform.surname.value)=='' ||
(document.myform.name.value)=='' ||
(document.myform.password.value)=='' ||
(document.myform.retypepass.value)=='' ||
(document.myform.mail.value)==''||
(document.myform.address.value)=='' ||
(document.myform.city.value)=='' ||
(document.myform.postcode.value)=='' ||
(document.myform.telephone.value)=='' )
{
alert('Πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία για να εγγραφείτε.');
}
else
{
// ελεγχος για string µε κενά για το πεδίο password
if
(document.myform.password.value.indexOf(invalid)
>
-1
||
document.myform.retypepass.value.indexOf(invalid) > -1)
{
alert("∆εν επιτρέπονται κενά στο πεδίο password");
}
else
if
(document.myform.password.value!=document.myform.retypepass.value)
{
alert('Τα password που δώσατε δεν είναι ίδια.');
}
else if(!checkMail.test(document.myform.mail.value))
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{
alert('Η διεύθυνση email που καταχωρείτε πρέπει να
είναι της µορφής όνοµα@διακοµιστής.com');
}
else
if
(isNaN(document.myform.telephone.value)
||
(document.myform.telephone.value.length<10))
{
alert('Ο τηλεφωνικός αριθµός δεν είναι έγκυρος');
}
else
if
(isNaN(document.myform.postcode.value)
(document.myform.postcode.value.length<5))
{
alert('Ο ταχυδροµικός κώδικας δεν είναι έγκυρος.');
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}

||

}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php");
$currentuser=$_SESSION['username'];
?></div>
<div id="right">
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<h1>
<FONT
SIZE="3"
COLOR="#993333">
<B>Ενηµέρωση
λογαριασµού</B></FONT></h1><P><BR>
<BR>
<B>Συµπληρώστε την παρακάτω φόρµα µε τα στοιχεία που επιθυµείτε να
καταχωρηθούν στον λογαριασµό σας. ∆εν έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε το
υπάρχον κωδικό όνοµα χρήστη (username), που χρησιµοποιείτε.
<BR><BR><CENTER>Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε, θα αντικαταστήσουν
αυτά του παρόντος λογαριασµού σας.<BR>(Όλα τα πεδία είναι
υποχρεωτικά)</CENTER>
</B><P><P>
<FORM METHOD='POST' ACTION="changeaccount.php" name="myform">
<CENTER><TABLE
cellpadding='6'
cellspacing='10'
style='border:solid;border-width:1;border-color:green'>
<!-- <TR>
<TD>Username:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="username2">
</TD>
</TR> -->
<TR>
<TD> Νέο password:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="password" >
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Επιβεβαίωση νέου password:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="retypepass" >
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Όνοµα:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="name">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Επίθετο:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="surname">
</TD>
</TR><TR>
<TD>∆ιεύθυνση:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="address">
</TD>
</TR><TR>
<TD>Πόλη</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="city">

align="center"
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</TD>
</TR><TR>
<TD>Ταχυδροµικός κώδικας</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="postcode" maxlength="5">
</TD>
</TR><TR>
<TD>Τηλέφωνο</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="telephone" maxlength="10">
</TD>
</TR><TR>
<TD>E-mail:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="mail">
</TD>
</TR><TR>
<TD>Λήψη Newsletter?</TD>
<TD><INPUT
TYPE="radio"
NAME="newsletter"
value="1"
checked>Ναι&nbsp;&nbsp;<INPUT
TYPE="radio"
NAME="newsletter"
value="0">Όχι
</TD>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT
TYPE="button"
value="Υποβολή"
onclick="check_fields();"></TD>
</TD></TR>
</TABLE></CENTER>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>
<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost';
$user='root';
$passwd='';
$database='parko';
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);
$table1='newslettersusers';
$empty='';
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
mysql_select_db($database);
$login = trim($_POST['login']);
$name= trim($_POST['name']);
$surname= trim($_POST['surname']);
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$username2= trim($_POST['username2']);
$password= trim($_POST['password']);
$retypepass= trim($_POST['retypepass']);
$mail= trim($_POST['mail']);
$address= trim($_POST['address']);
$postcode= trim($_POST['postcode']);
$city= trim($_POST['city']);
$telephone= trim($_POST['telephone']);
$newsletter= $_POST['newsletter'];
//αρχη ερωτηµάτων
$sql="SELECT xlogid FROM login WHERE xusername='$currentuser'";
$qu1=mysql_query($sql);
if(mysql_affected_rows()==1)
{
$sql3="UPDATE login SET xpassword='$password', xretypepass='$retypepass',
xname='$name', xsurname='$surname', xmail='$mail', xaddress='$address',
xcity='$city',
xpostcode='$postcode',
xtelephone='$telephone',
xnewsletter='$newsletter' WHERE xusername='$currentuser'";
$qu3=mysql_query($sql3,$connect);
echo "<B><FONT size='4' COLOR='#FF3300'>Η ενηµέρωση του λογαριασµού
σας ολοκληρώθηκε!</FONT><BR></B>";
}
else
{
echo "<B><FONT size='4' COLOR='#FF3300'>Η ενηµέρωση του
λογαριασµού σας δεν εγινε!</FONT><BR></B>";
}
mysql_close($connect);}
?>
</div></div>
<div id="bottom">
<p><!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο userevents.php
<?php
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session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
if (isset($_SESSION['username']))
{
$_SESSION['myusername'] =$_SESSION['username'];
$currentadmin=$_SESSION['username'];
}
else{
header('Location:loginalready.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h1> <FONT SIZE="3" COLOR="#993333"> <B>∆ραστηριότητες που έχετε
λάβει µέρος</B></FONT></h1>
<BR><BR>
<BR><B>Εδώ µπορείτε να δείτε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχετε
δηλώσει συµµετοχή µέχρι σήµερα.</B></BR>
<table align='left' width="600" border="0" bordercolor="White" bgcolor="White"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-color:black">
<tr>
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<td colspan="2"></td></tr>
<tr>
<td width="16%" height="500" align="left" valign="top" bgcolor="white"
style="border-right:solid;border-right-width:2;border-right-color:white"></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="white"><br>
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$insertevent = $_GET['insertevent'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
$currentdate=date('Y-m-d');
$traveller=$_SESSION['myusername'];
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
if ($_SESSION['myusername']!="")
{
$currentuser=$_SESSION['myusername'];
$SQLcmd = "SELECT xeventcategory, xeventtitle, xdate FROM events,
events_login WHERE username='$currentuser' and idevent=xeventsid";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
print"<P><table border='1' width='100%' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr
height='10'><td
width='40%'><CENTER><B>Κατηγορία</B></CENTER></td> <td width='40%'>
<CENTER><B>Τίτλος</B></CENTER></td> <td <CENTER><B>Ηµεροµηνία
διεξαγωγής<BR><FONT
SIZE='1'>(ΕΕΕΕ-ΜΜΗΗ)</FONT></B></CENTER></td></tr>";
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='1' width='100% align='left' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:green'><tr height='30'>
<td align='center' width='40%' >{$row['xeventcategory']}</td>
<td align='center' width='40%'>{$row['xeventtitle']}</td>
<td align='center' >{$row['xdate']}</td></tr>";
}
print "</table>";
}
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mysql_close($connect);
}
?>
</td>
</tr>
<tr align="center">
<td
height='80'
border="0"
colspan="2"
top:solid;border-top-width:2;border-top-color:white'>

style='border-

</td>
</tr>
</table></div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P><P></div>
</body></html>
Αρχείο logout.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
if (session_is_registered('username'))
{
session_unset();
session_destroy();
$write="1";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
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<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?>
</div>
<div id="right">
<P><P><P><P><P><P><P><BR>
<?php
if ($write=="1")
{
print
"<TABLE
border='0'
width='100%'
cellpadding='30'><TR><TD
align='center'><h1> <FONT SIZE='3' COLOR='#993333'> <B>Αποσυνδεθήκατε
επιτυχώς.</B></FONT></h1><P><BR></TD></TR><TR><TD
align='center'>
<H1><FONT SIZE='3' COLOR='#993333'><B>Ευχαριστούµε για την επίσκεψή
σας.</B></FONT></H1><P><BR></TD></TR></TABLE>";
}
else
{
print "<TABLE border='0' width='100%' cellpadding='30'><TR><TD
align='center'><h1> <FONT SIZE='3' COLOR='#993333'> <B>∆εν είστε
συνδεδεµένος.</B></FONT></h1><P><BR></TD></TR></TABLE>";
}
?>
</div></div>
<div id="bottom"><p>
<!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο sxolia.php
<?php
session_start();
$_SESSION['myusername']=$_SESSION['username'];
?>
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">Εθνικοί ∆ρυµοί Βίκου-Αώου και
Πίνδου</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menu.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleft.php"); ?></div>
<div id="right">
<h1> <FONT SIZE="3" COLOR="#993333"> <B>Σχόλια</B></FONT></h1>
<BR>
<B>Εδώ µπορείτε σαν επισκέπτες του ιστότοπου του Εθν. Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, να εισάγετε τα σχόλιά σας για τη σελίδα, για τον Φορέα ή για το Πάρκο.
<BR><BR><P>
Στο
παρακάτω
πλαίσιο,
πατήστε
<I><FONT
COLOR="#3366CC">Αποστολή</FONT></I>, για να σταλούν τα σχόλιά σας ή
<I><FONT COLOR="#3366CC">Καθαρισµός</FONT></I>, για να εισάγετε νέα
σχόλια από τη αρχή.</B><BR><BR><BR>
<FORM METHOD=POST ACTION="comments.php">
<TEXTAREA NAME="comments" ROWS="20" COLS="50"></TEXTAREA>
<P><P><P>
<INPUT TYPE="submit" value="Αποστολή">
<INPUT TYPE="reset" value="Καθαρισµός">
</FORM>
<BR><P>
<B>Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας είναι πολύτιµα για εµάς. Σας
ευχαριστούµε για τον χρόνο σας.
</B><P><P>
</div></div>
<div id="bottom">
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<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
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Ιστότοπος από την πλευρά του διαχειριστή
Αρχείο maincheck.php
<?php
$host='localhost';
$user='root';
$passwd='';
$database='parko';
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);
$empty='';
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
mysql_select_db($database);
// username and password sent from form
$login = trim($_POST['login']);
$useradmin= trim($_POST['useradmin']);
$passadmin= trim($_POST['passadmin']);
//αρχη ερωτηµάτων
$sql1="SELECT * FROM
admin WHERE xuseradmin='$useradmin' and
xpassadmin='$passadmin'";
mysql_query($sql1);
$qu1=mysql_affected_rows();
if ($qu1 > 0)
{
header("Location:indexadmin.php?error=username");
session_start();
$_SESSION['useradmin'] = $User['useradmin'];
//echo $_SESSION['useradmin'];
}
else
{
header("Location:main.php?error=error");
}
mysql_close($connect);
?>
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Αρχείο changepassword.php
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else{
header('Location:main.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<title>Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου - ∆ιαχείριση του site</title>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var invalid=" "; //µη επιτρεπτός χαρακτήρας στο πεδίο password
if ((document.myform.username.value)=='' ||
(document.myform.password.value)=='' ||
(document.myform.newpassword.value)=='' ||
(document.myform.newpasswordconfirm.value)=='')
{
alert('Πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία.');
}
else
{
// ελεγχος για string µε κενά για το πεδίο password
if (document.myform.newpassword.value.indexOf(invalid) > -1 ||
document.myform.newpasswordconfirm.value.indexOf(invalid) > -1)
{
alert("∆εν επιτρέπονται κενά στο πεδίο password");
}
else
if
(document.myform.newpassword.value!=document.myform.newpasswordconfirm
.value)
{
alert('Τα καινούρια password που δώσατε δεν είναι ίδια.');
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}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT
SIZE="2"
COLOR="#9933FF">∆ιαχείριση
του
site</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menuadmin.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleftadmin.php"); ?></div>
<div id="right">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#993333"> <B>Αλλαγή του password του
λογαριασµού του διαχειριστή.</B></FONT></h1><P><BR>
<BR>
<B>Συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να αλλάξετε το password του
διαχειριστή.<BR>
</B><P><P>
<BR><HR><BR>
<FORM METHOD=POST ACTION="changepassword.php" name="myform">
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR>
<TD>Τρέχον Username:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="username">
</TD></TR>
<TR>
<TD>Τρέχον Password:</TD>
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<TD><INPUT TYPE="password" NAME="password">
</TD></TR>
<TR>
<TD>Νέο Password:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="newpassword">
</TD></TR>
<TR>
<TD>Επαλήθευση νέου password:</TD>
<TD><INPUT TYPE="password" NAME="newpasswordconfirm">
</TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT
TYPE="button"
value="Αλλαγή"
onclick="check_fields();"></TD>
</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>
<BR>
</B></CENTER><P><P>
<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost'; // Host name
$username='root'; // Mysql username
$password=''; // Mysql password
$db_name='parko'; // Database name
$tbl_name='admin'; // Table name
// Connect to server and select databse.
$connect=mysql_connect($host,
$username,
$password)or
connect");
mysql_select_db($db_name)or die("cannot select DB");

die("cannot

mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
// username and password sent from form
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$newpassword=$_POST['newpassword'];
// To protect MySQL injection (more detail about MySQL injection)
$username = stripslashes($username);
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$password = stripslashes($password);
$username = mysql_real_escape_string($username);
$password = mysql_real_escape_string($password);
if ($username==$currentadmin)
{
$sql1="SELECT * FROM admin WHERE xpassadmin='$password' and
xuseradmin='$currentadmin'";
$result=mysql_query($sql1,$connect);
if(mysql_affected_rows()==1)
{
while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
{
$sql3="UPDATE admin SET xpassadmin='$newpassword' WHERE
xuseradmin='$currentadmin'";
$qu3=mysql_query($sql3,$connect);
echo "<FONT SIZE='3' COLOR='#FF3333'><CENTER><B>Η
αλλαγή του password σας έγινε επιτυχώς.</B></CENTER></FONT>";
session_start();
$currentadmin1=$newusername;
$_SESSION['useradmin']=$currentadmin1;
}
}
else
{
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Έχετε δώσει
λάθος τρέχον Username ή Password</CENTER></FONT></B>";
}
}
else
echo "<P><P><B><FONT COLOR='#FF3333'><CENTER>Έχετε δώσει λάθος
τρέχον Username ή Password</CENTER></FONT></B>";
mysql_close($connect);
}
?>
</div></div>
<div id="bottom"><p>
<!-- Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
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Αρχείο delnewsusers.php
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else{
header('Location:main.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου - ∆ιαχείριση του site</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT
SIZE="2"
COLOR="#9933FF">∆ιαχείριση
του
site</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menuadmin.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleftadmin.php"); ?></div>
<div id="right">
<table
width="600"
border="0"
bordercolor="White"
bgcolor="White"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-color:black">
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
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<td width="16%" height="500" align="left" valign="top" bgcolor="white"
style="border-right:solid;border-right-width:2;border-right-color:white">
</td>
<td align="center" valign="top" bgcolor="white">
<br>
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$delNewsletter = $_GET['idDel'];
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
if ($delNewsletter != "")
{
$SQLcmd = "DELETE FROM login WHERE xlogid=$delNewsletter;";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
}
$SQLcmd = "SELECT * FROM login;";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);
print
"<h1
align='left'>
<FONT
align='left'
SIZE='3'
COLOR='#993333'><B>∆ιαγραφή
λογαριασµού
χρήστη</B></FONT></h1><P><BR><BR><B>Πατήστε το εικονίδιο
<IMG
SRC='../images1/delete.png' WIDTH='16' HEIGHT='16' BORDER='0'>
αν
επιθυµείτε την διαγραφή του λογαριασµού κάποιου εγγεγραµµένου
χρήστη.<BR></B><P><P><BR><HR><BR>";
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600' style='border:solid;border-width:1;bordercolor:purple'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr><td
width='200'
align='right'><b>Επίθετο
:</b></td><td
width='400'>{$row['xsurname']}</td>
<td
width='100'
align='center'
rowspan='9'><a
href='delloginusers.php?idDel={$row['xlogid']}'>
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<img border='0' src='../images1/delete.png'></a></td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Όνοµα :</b><td>{$row['xname']}</td></tr>
<tr><td
width='200'
align='right'><b>Username
:</b><td>{$row['xusername']}</td></tr>
<tr><td
width='200'
align='right'><b>Password
:</b><td>{$row['xpassword']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>e-mail :</b><td>{$row['xmail']}</td></tr>
<tr><td
width='200'
align='right'><b>∆ιεύθυνση
:</b><td>{$row['xaddress']}</td></tr>
<tr><td
width='200'
align='right'><b>Ταχυδροµικός
κώδικας
:</b><td>{$row['xpostcode']}</td></tr>
<tr><td width='200' align='right'><b>Πόλη :</b><td>{$row['xcity']}</td></tr>
<tr><td
width='200'
align='right'><b>Τηλέφωνο
:</b><td>{$row['xtelephone']}</td></tr>
</tr><tr height='10'><td></td></tr></table>";
}
print "<br>";
}
mysql_close($connect);
?>
</td>
</tr>
<tr align="center">
<td height='80' border="0" colspan="2" style='border-top:solid;border-topwidth:2;border-top-color:white'>
</td>
</tr>
</table>
</center></font></div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο readcomments.php
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else
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{
header('Location:main.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου - ∆ιαχείριση του site</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT
SIZE="2"
COLOR="#9933FF">∆ιαχείριση
του
site</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menuadmin.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleftadmin.php"); ?></div>
<div id="right">
<FORM METHOD=POST ACTION="delcommentsadmin.php">
<INPUT TYPE="submit" value="Καθαρισµός αρχείου">
<P><P><P></P>
</FORM>
<table
width="600"
border="0"
bordercolor="White"
bgcolor="White"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
style='border:solid;border-width:1;bordercolor:purple'>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" height="500" align="left" valign="top" bgcolor="white"
style='border:solid;border-width:1;border-color:white'>
</td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="white">
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<br>
<?php
$file='../comments.txt';
$readfile=fopen($file, 'r') or exit('∆εν είναι δυνατό το άνοιγµα του αρχείου.');
while(!feof($readfile))
{
echo fgets($readfile);
}
fclose($readfile);
?>
</td>
</tr>
<tr align="left">
<td height='80' border="0" colspan="2" style='border-top:solid;border-topwidth:2;border-color:white'>
</td>
</tr>
</table>
</center></font></div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο ekdromesadmin.php
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else
{
header('Location:main.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
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<title>Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου - ∆ιαχείριση του site</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var mydate=new Date();
var currentyear=mydate.getFullYear();
var currentmonth=mydate.getMonth()+1;
var currentday=mydate.getDate();
var mera=document.myform.day.value;
var minas=document.myform.month.value;
var etos=document.myform.year.value;
if (etos=='EEEE' || mera=='HH' || minas=='MM')
{
alert("∆εν επιτρέπονται κενά πεδία");
}
else if ((etos<currentyear) ||
(mera<currentday && minas==currentmonth && etos==currentyear)||
(etos==currentyear && minas<currentmonth) ||
(mera<1 || mera>31) ||
(minas<1 || minas>12) ||
(mera==31 && (minas==2 || minas==4 || minas==6 || minas==9 ||
minas==11)) ||
(minas==2 && mera==29))
{
alert("λάθος στην ηµεροµηνία.\nΕίτε ηµεροµηνία µικρότερη της
τρέχουσας,\nείτε λαθος στην τιµή του µήνα ή της ηµέρας");
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
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<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT
SIZE="2"
COLOR="#9933FF">∆ιαχείριση
του
site</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menuadmin.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleftadmin.php"); ?></div>
<div id="right">
<FORM
enctype="multipart/form-data"
METHOD=POST
ACTION="ekdromesadmin.php" name="myform">
<h1><FONT
SIZE="3"
COLOR="#993333"><B>ΕκδροµέςΕυαισθητοποίηση</B></FONT></h1><P><BR>
<FONT SIZE="3" COLOR="#666633"><H5>Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε
νέες εκδροµές στην ιστοσελίδα. </H5></FONT><BR>
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR></TR>
<TR></TR>
<TR>
<TD>Τίτλος:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="eventtitle">
</TD></TR>
<TR>
<TD>Περιγραφή:</TD>
<TD><TEXTAREA
NAME="event"
ROWS="5"
COLS="30"></TEXTAREA>
</TD></TR>
<TR>
<TD>Επισυναπτόµενο αρχείο:</TD>
<td >
<!-<input
type="hidden"
name="MAX_FILE_SIZE" value="200000"> -->
<input
type="file"
name='attach'
runat='server' id='file' value="" style="border:1;border-style:solid;width:700;">
</td>
</TR>
<TR></TR>
<TR>
<TD>Ηµεροµηνία δραστηριότητας:</TD>
<TD>Ηµέρα <INPUT TYPE="text" NAME="day" size='1' maxlength='2'
value='HH'>
Μήνας <INPUT TYPE="text" NAME="month" size='1' maxlength='2'
value='MM'>
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Έτος <INPUT TYPE="text" NAME="year" size='2' maxlength='4'
value='EEEE'>
</TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT
TYPE="button"
value="Υποβολή"
onclick="check_fields();">&nbsp;&nbsp;<INPUT
TYPE="reset"
value="Καθαρισµός"></TD>
<TD></TD>
</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>
<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost';
$user='root';
$passwd='';
$database='parko';
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);
$empty='';
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
mysql_select_db($database);
$login = trim($_POST['login']);
$eventtitle= trim($_POST['eventtitle']);
$event= trim($_POST['event']);
$datetime=date('Y-m-d');
$date= $year."-".$month."-".$day;
$eventcategory="Εκδροµές-Ευαισθητοποίηση";
$attach =basename($_FILES['attach']['name']);
$targetPath='./files/';
$targetPath=$targetPath.basename($_FILES['attach']['name']);
if (move_uploaded_file($_FILES['attach']['tmp_name'],$targetPath))
{
echo "<BR><BR>Εισάγατε επιτυχώς την συγκεκριµένη εκδροµή στην ιστοσελίδα.
<BR>Αν θέλετε, µπορείτε να συνεχίσετε την εισαγωγή νέων εκδροµών.";
}
else
{
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echo "wrong";
echo $attach;
}
//αρχη ερωτηµάτων
$sql3="INSERT INTO events values (null, '$eventcategory', '$eventtitle', '$event',
'$attach', '$date','$datetime')";
mysql_query($sql3);
mysql_close($connect);
}
?></div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο ereunaadmin.php
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else
{
header('Location:main.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου - ∆ιαχείριση του site</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var mydate=new Date();
var currentyear=mydate.getFullYear();
var currentmonth=mydate.getMonth()+1;
var currentday=mydate.getDate();

177

var mera=document.myform.day.value;
var minas=document.myform.month.value;
var etos=document.myform.year.value;
if (etos=='EEEE' || mera=='HH' || minas=='MM')
{
alert("∆εν επιτρέπονται κενά πεδία");
}
else if ((etos<currentyear) ||
(mera<currentday && minas==currentmonth &&
etos==currentyear)||
(etos==currentyear && minas<currentmonth) ||
(mera<1 || mera>31) ||
(minas<1 || minas>12) ||
(mera==31 && (minas==2 || minas==4 || minas==6 || minas==9 ||
minas==11)) ||
(minas==2 && mera==29))
{
alert("λάθος στην ηµεροµηνία.\nΕίτε ηµεροµηνία µικρότερη της
τρέχουσας,\nείτε λαθος στην τιµή του µήνα ή της ηµέρας");
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;
</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">∆ιαχείριση του
site</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menuadmin.php"); ?></div>
<div id="middle">
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<div id="left">
<?php include("menuleftadmin.php"); ?></div>
<div id="right">
<FORM enctype="multipart/form-data" METHOD=POST
ACTION="ereunaadmin.php" name="myform">
<h1><FONT SIZE="3"
COLOR="#993333"><B>΄Ερευνα</B></FONT></h1><P><BR>
<FONT SIZE="3" COLOR="#666633"><H5>Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε
νέες ανακοινώσεις για την έρευνα στην ιστοσελίδα. </H5></FONT><BR>
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR></TR><TR></TR>
<TR>
<TD>Τίτλος:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="eventtitle">
</TD></TR>
<TR>
<TD>Περιγραφή:</TD>
<TD><TEXTAREA NAME="event" ROWS="5"
COLS="30"></TEXTAREA>
</TD></TR>
<TR>
<TD>Επισυναπτόµενο αρχείο:</TD>
<td >
<input type="file" name='attach' runat='server' id='file' value=""
style="border:1;border-style:solid;width:700;">
</td>
</TR>
<TR></TR>
<TR>
<TD>Ηµεροµηνία δραστηριότητας:</TD>
<TD>Ηµέρα <INPUT TYPE="text" NAME="day" size='1' maxlength='2'
value='HH'>
Μήνας <INPUT TYPE="text" NAME="month" size='1' maxlength='2'
value='MM'>
Έτος <INPUT TYPE="text" NAME="year" size='2' maxlength='4'
value='EEEE'>
</TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT TYPE="button" value="Υποβολή"
onclick="check_fields();">&nbsp;&nbsp;<INPUT TYPE="reset"
value="Καθαρισµός"></TD>
<TD></TD>
</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
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</FORM>
<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost';
$user='root';
$passwd='';
$database='parko';
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);
$empty='';
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
mysql_select_db($database);
$login = trim($_POST['login']);
$eventtitle= trim($_POST['eventtitle']);
$event= trim($_POST['event']);
$datetime=date('Y-m-d');
$date= $year."-".$month."-".$day;
$eventcategory="Έρευνα";
$attach =basename($_FILES['attach']['name']);
$targetPath='./files/';
$targetPath=$targetPath . basename($_FILES['attach']['name']);
if (move_uploaded_file($_FILES['attach']['tmp_name'],$targetPath))
{
echo "<BR><BR><CENTER>Εισάγατε επιτυχώς µια ανακοίνωση για έρευνα
στην ιστοσελίδα. <BR>Αν θέλετε, µπορείτε να συνεχίσετε την εισαγωγή νέων
ανακοινώσεων.</CENTER>";
}
else
{
echo "wrong";
echo $attach;
}
//αρχη ερωτηµάτων
$sql3="INSERT INTO events values (null, '$eventcategory', '$eventtitle', '$event',
'$attach', '$date','$datetime')";
mysql_query($sql3);
mysql_close($connect);
}
?>
</div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
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<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο drastiriotitesusersdel.php
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else{
header('Location:main.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου - ∆ιαχείριση του site</title>
</head>
<body>
<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;
</div>
</div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div>
</div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">∆ιαχείριση του site</FONT></h2>
</div>
<div id="menu">
<!-- =============================
MENU
==============================
-->
<?php include("Menuadmin.php"); ?>
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</div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleftadmin.php"); ?>
</div>
<div id="right">
<table width="600" border="0" bordercolor="White" bgcolor="White"
cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-color:black">
<tr>
<td colspan="2">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" height="500" align="left" valign="top"
bgcolor="white" style="border-right:solid;border-right-width:2;border-rightcolor:white">
</td>
<td align="center" valign="top" bgcolor="white">
<br>
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$delEventuser = $_GET['idDel'];
$currentdate=date('Y-m-d');
$server="localhost";
$user="root";
$pass="";
$database='parko';
$connect = mysql_connect($server, $user, $pass);
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
if (!$connect )
die ("Cannot connect to $server using $user");
else
{
mysql_select_db($database);
if ($delEventuser!="")
{
$SQLcmd1 = "DELETE FROM events_login WHERE
id='$delEventuser'";
$results_id=mysql_query($SQLcmd1, $connect);
$qu77=mysql_affected_rows();
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}
$SQLcmd = " SELECT xeventcategory, xeventtitle, xdate, xusername, xname,
xsurname, id FROM events_login, login, EVENTS WHERE idevent = xeventsid
AND username = xusername ORDER BY xeventcategory ASC ";
$results_id=mysql_query($SQLcmd, $connect);

print "<h1 align='left'> <FONT align='left' SIZE='3'
COLOR='#993333'><B>∆ιαγραφή χρήστη από
δραστηριότητα</B></FONT></h1><P><BR><BR><B>Πατήστε το εικονίδιο
<IMG SRC='../images1/greenyes.jpg' WIDTH='16' HEIGHT='16' BORDER='0'>
αν επιθυµείτε να διαγράψετε κάποιον χρήστη απο κάποια
δραστηριότητα.<BR></B><P><P><BR><HR><BR>";
while ($row = mysql_fetch_array($results_id))
{
print "<p><table border='0' width='600' style='border:solid;borderwidth:1;border-color:purple'><tr height='10'><td></td></tr>
<tr>
<td width='50' align='center' rowspan='8'><a
href=\"drastiriotitesdelusers.php?idDel={$row['id']}\">
<img border='0' src='../images1/greenyes.jpg'></a></td>
</tr>
<tr><td align='left'><b>∆ραστηριότητα :</b></td>
<td>{$row['xeventcategory']}</td>
</tr>
<tr>
<td align='left' width='200'><b>Τιτλος
δραστηριότητας:</b></td><td>{$row['xeventtitle']}</td>
</tr>
<tr>
<td align='left'><b>Ηµεροµηνία
διεξαγωγής:</b></td><td>{$row['xdate']}</td>
</tr>
<tr>
<td align='left'><b>Username:</b></td><td>{$row['xusername']}</td>
</tr>
<tr>
<td align='left'><b>Όνοµα:</b></td><td>{$row['xname']}</td>
</tr>
<tr>
<td align='left'><b>Επίθετο:</b></td><td>{$row['xsurname']}</td>
</tr>
<tr></tr>
</table>";
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}
print "</table>";
}

mysql_close($connect);
?>
</td>
</tr>
<tr align="center">
<td height='80' border="0" colspan="2" style='border-top:solid;border-topwidth:2;border-top-color:white'>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</font>
</div>
</div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p>
</div>
</div>
</div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;">
<P>
<P>
</div>
</body></html>
Αρχείο prokirikseisadmin.php
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['useradmin']))
{
$_SESSION['myuseradmin'] = $User['useradmin'];
$currentadmin=$_SESSION['useradmin'];
}
else{
header('Location:main.php');
}
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?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<title>Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου - ∆ιαχείριση του site</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_fields()
{
var mydate=new Date();
var currentyear=mydate.getFullYear();
var currentmonth=mydate.getMonth()+1;
var currentday=mydate.getDate();
var mera=document.myform.day.value;
var minas=document.myform.month.value;
var etos=document.myform.year.value;
if (etos=='EEEE' || mera=='HH' || minas=='MM')
{
alert("∆εν επιτρέπονται κενά πεδία");
}
else if ((etos<currentyear) ||
(mera<currentday && minas==currentmonth &&
etos==currentyear)||
(etos==currentyear && minas<currentmonth) ||
(mera<1 || mera>31) ||
(minas<1 || minas>12) ||
(mera==31 && (minas==2 || minas==4 || minas==6 || minas==9 ||
minas==11)) ||
(minas==2 && mera==29))
{
alert("λάθος στην ηµεροµηνία.\nΕίτε ηµεροµηνία µικρότερη της
τρέχουσας,\nείτε λαθος στην τιµή του µήνα ή της ηµέρας");
}
else
{
document.myform.login.value="ok";
document.myform.submit();
}
}
//-->
</SCRIPT>
</head>
<body>
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<div id="bg_1">
<div id="bg_2"> &nbsp;</div></div>
<div id="main_1">
<div id="main_1r">
<div id="main_1l"> &nbsp; </div></div>
<div id="main_2">
<div id="top">
<h1><FONT SIZE="3" COLOR="#9900CC"><B>ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ</B></FONT></h1>
<h2><FONT SIZE="2" COLOR="#9933FF">∆ιαχείριση του
site</FONT></h2></div>
<div id="menu">
<?php include("Menuadmin.php"); ?></div>
<div id="middle">
<div id="left">
<?php include("menuleftadmin.php"); ?></div>
<div id="right">
<FORM enctype="multipart/form-data" METHOD=POST
ACTION="prokirikseisadmin.php" name="myform">
<h1><FONT SIZE="3"
COLOR="#993333"><B>Προκυρήξεις</B></FONT></h1><P><BR>
<FONT SIZE="3" COLOR="#666633"><H5>Εδώ µπορείτε να καταχωρήσετε
νέες προκυρήξεις στην ιστοσελίδα. </H5></FONT><BR>
<TABLE cellpadding='6' cellspacing='10' align="center">
<TR></TR>
<TR></TR>
<TR>
<TD>Τίτλος:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="eventtitle">
</TD></TR>
<TR>
<TD>Περιγραφή:</TD>
<TD><TEXTAREA NAME="event" ROWS="5"
COLS="30"></TEXTAREA>
</TD></TR>
<TR>
<TD>Επισυναπτόµενο αρχείο:</TD>
<td >
<!-- <input type="hidden"
name="MAX_FILE_SIZE" value="200000"> -->
<input type="file" name='attach'
runat='server' id='file' value="" style="border:1;border-style:solid;width:700;">
</td>
</TR>
<TR></TR>
<TR>
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<TD>Ηµεροµηνία δραστηριότητας:</TD>
<TD>Ηµέρα <INPUT TYPE="text" NAME="day" size='1' maxlength='2'
value='HH'>
Μήνας <INPUT TYPE="text" NAME="month" size='1' maxlength='2'
value='MM'>
Έτος <INPUT TYPE="text" NAME="year" size='2' maxlength='4'
value='EEEE'>
</TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><INPUT TYPE="button" value="Υποβολή"
onclick="check_fields();">&nbsp;&nbsp;<INPUT TYPE="reset"
value="Καθαρισµός"></TD>
<TD></TD>
</TD></TR>
</TABLE>
<input type='hidden' name='login'>
</FORM>
<?php
if ($login=="ok")
{
$host='localhost';
$user='root';
$passwd='';
$database='parko';
$connect=mysql_connect($host,$user,$passwd);
$empty='';
mysql_query('set character set greek',$connect);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect);
mysql_select_db($database);
$login = trim($_POST['login']);
$eventtitle= trim($_POST['eventtitle']);
$event= trim($_POST['event']);
$datetime=date('Y-m-d');
$date= $year."-".$month."-".$day;
$eventcategory="Προκηρύξεις-∆ιαγωνισµοί";
$attach =basename($_FILES['attach']['name']);
$targetPath='./files/';
$targetPath=$targetPath . basename($_FILES['attach']['name']);
if (move_uploaded_file($_FILES['attach']['tmp_name'],$targetPath))
{
echo "<BR><BR>Εισάγατε επιτυχώς την συγκεκριµένη προκήρυξη/διαγωνισµό
στην ιστοσελίδα. <BR>Αν θέλετε, µπορείτε να συνεχίσετε την εισαγωγή νέων
προκηρύξεων/διαγωνισµών.";
}
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else
{
echo "wrong";
echo $attach;
}
//αρχη ερωτηµάτων
$sql3="INSERT INTO events values (null, '$eventcategory', '$eventtitle', '$event',
'$attach', '$date','$datetime')";
mysql_query($sql3);
mysql_close($connect);
}
?>
</div></div>
<div id="bottom">
<!-- <p>Copyright © Μωυσιάδη Χρυσή, Πανταζή Ελευθερία -->
</p></div></div></div>
<div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom:
1em;"><P><P></div>
</body></html>
Αρχείο logout.php
<?php
session_start();
session_destroy();
header ("Location:main.php");
?>
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